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 المقدمه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ژ 

ك له، وأشهد أن حممداً عبده ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري(1) ژٺ  ٺ
 ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

 : أما بعد
يف هذا الكون، علويه kفإن التفكر يف خملوقات اهلل وآياته العظيمة، وما حيدثه اهلل

وزالزل وبراكني،  ،وسفليه، من ليل وهنار، ورياح وأمطار، ورعد وبرق، وخسوف وكسوف
 واعتبار ملن اعترب. عظه  kك، كل ذلك بتصريف من اهلل وحدهوفيضانات وسيول وغري ذل

وهذا التفكر يدل على أن هذا الكون له خالق مالك متصرف، مستحق للعبادة وحده، 
فهو سبحانه يظهر آياته الكونية للناس ليستدلوا هبا على أنه هو املستحق للعبادة وحده، وأن  

ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ   ژ: تعاىلقال  كل ما سواه هو الباطل الذي يضمحل ويفىن،

 ژڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ 
 هذا": t قال ابن جرير، (2)

 من ذلك وغري الليل، يف اروالنه النهار، يف الليل إيالجه من فعله اهلل أن حممد يا أخربتك الذي
 فعل على يقدر ال وأنه به، املشركون هؤالء يدعوه ما دون حقا، اهلل بأنه فعله إمنا ُقدرته، عظيم
 .(3)"بُقدرته ذلك فعل ملن إال األلوهة تصلح وال سواه، ذلك

إشارة إىل ما ذكر من سعة العلم ومشول القدرة  ﴾ڤ﴿ ": t (4)قال القامسي
                                           

 .1: ( األنعام1)
 .33: ( لقمان2)
حمموود شواكر، : ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن املعروف بتفسري الطربي أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، حتقيق3)

تفسري القرآن العظيم البن كثري، تقدمي يوسف املرعشلي، : وانظر ،69/ 21: 1دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط
 .2/073: 2دار املعرفة، بريوت، ط

عالمووة القووامسي،  الوودين مووالاملعووروف ج احلووالق قاسووم بوون سووعيد حمموود بوون( الوودين مجووال حمموود أو) الوودين مجووال( هووو 4)
 املوووؤمنني موعظوووةو ، الكافيوووة النصوووائح نقووود ،الماإلسووو يف الفتوووو ، و التوحيووود الئووولد: لوووه مصووونفات كثووورية، منهوووا الشوووام،

== 
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بسبب أن احلق، وجوده  ﴾ ڤ     ڤ  ڦ  ڦ ﴿عجائب الصنع واختصاص البارئ هبا، و 
 .(1)وإهليته"

: فيما حيصل به اليقني وأنواع الفكر واالعتبار t (2)وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 حيدثها ليتا اآليات تدبر: والثاين، القرآن تدبر: أحدها: أشياء فبثالثة اليقني حيصل كيف وأما"
 ژ: قال تعاىل ،العلم مبوجب العمل: والثالث، حق أنه تبني اليت واآلفاق األنفس يف اهلل

ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

 اآليات صدق ليبني ةداملشهو  اآليات ييرُ  أنه سبحانه فبني ...(3) ژجئ  حئ  ی  ی  ی       
  .(4)"كافية املسموعة باآليات شهادته أن مع املسموعة

والقرآن مل يذكر هذه اآليات الكونية على أهنا مقصودة لذاهتا؛ ولكنها دعوة عملية 
قيق وللعناية لإلميان باهلل من منطلق أن كل ما نشاهده يف هذا الكون فهو خاضع للنظام الد

 الفائقة، ولرمحة الرمحن بعباده. 

                                           
== 

 مصووطلح فنووون موون التحووديث وقواعوود، والعوائوود البوودع موون املسوواجد وإصووالح، للغوولاي الوودين علوووم إحيوواء بووه اختصوور
  .هو1332، تويف عام الكرمي القرآن تفسري يف التأويل حماسن، و احلديث

 .2/130: 10، بريوت، طاألعالم خلري الدين اللركلي، دار العلم للماليني: نظرا
 .0/481: حممد فؤاد عبد الباقي، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت: ( حماسن التأويل للقامسي، حتقيق1)
هو شيخ اإلسالم تقي الودين أمحود بون عبود احللويم بون عبود السوالم بون تيميوة احلوراين الدمشوقي، اإلموام العوامل العالموة ( 2)

منهوا  السونة النبويوة، ودرء تعوارع العقول والنقول، والوواح الصوحيح : ظيموة، منهواولوه املصونفات العالفقيه، القدوة، 
 هو.728ملن بدل دين املسيح، والتدمرية، والواسطية، وغريها، تويف عام 

د. عبداهلل : ، حتقيقالبداية والنهاية البن كثري، و 2/387: ذيل طبقات احلنابلة البن رجب، دار املعرفة، بريوت: انظر
شوذرات الوذهب يف أخبوار مون ذهوب، البون العمواد احلنبلوي، ، و 14/141: 1دار عوامل الكتوب، الريواع، طالرتكي، 
، والووامع لسوورية شوويخ 1/144: واألعووالم لللركلووي ،9/83: 1دمشووق، ط ،حممووود األرنووا وط، دار ابوون كثووري: حتقيووق

 .1مل الفوائد، مكة، طاإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون، مجع حممد علير مشس وعلي العمران، دار عا
 .03: فصلت( 3)
: 1412عبود الوورمحن بون قاسوم، دار عوامل الكتوب، الريوواع، : ( جممووع الفتواو  لشويخ اإلسوالم ابوون تيميوة، مجوع الشويخ4)

3/331-332. 
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يذكر بعض اآليات الكونية، مث يذكر بعدها تقرير التوحيد ونفي الشرك  nوالنيب 
 فطرة على أصبحنا »: يقول n وإثبات البعث وغري ذلك من مسائل العقيدة، فكان

 كان وما مسلما احنيف، إبراهيم أبينا وملة، n حممد نبينا ودين، اإلخالص وكلمة، اإلسالم
 .(1)« املشركني من

هديه الواضح جتاه هذه اآليات الكونية، وبيان ما يقع من الناس فيها  nوقد كان للنيب 
عليه -ان العبد أو تليله، ومن ذلك أنه ملا حصل اخلسوف يف زمنه من خمالفات، تنقص من إمي

 وال أحد ملوت سفانخي ال، اهلل آيات من آيتان والقمر الشمس »بني أن  -الصالة والسالم
ن من آيات اهلل، ونفى ما كان يعتقده أهل . فبني أن الشمس والقمر آيتا(2)احلديث «حلياته

 -الاهلية من أهنما ينخسفان ملوت أحد أو حياته، مث بني سبب حصول هذا اخلسوف
مبا  -يعلم  nوهو غرية اهلل أن تنتهك حمارمه، مث بني أنه  -باإلضافة إىل األسباح احلسية 

 لة نبوته. من األمور العظيمة اليت ال يعلموهنا، وهذا من أد -أعلمه اهلل 
املسائل العقدية املتعلقة باآليات الكونية، وبيان ما الدالئل و ومن أجل إيضاح هذه 

عند حدوثها، وحيث أن أغلب من تكلم عن  حصل من الناس من املخالفات العقدية اليت تقعُ 
 ، وقل  أو إثبات الرسالة أو البعث هذا املوضوع تكلم من جهة تعلق هذه اآليات بتوحيد الربوبية

مساء والصفات، من تكلم عنها من جهة تعلقها مبسائل العقيدة األخر  كتوحيد األلوهية واأل
والنهي عن  ومسائل األمساء واألحكام،والكتب والرسل، والقدر والفطرة، واإلميان بالغيب، 

يف العقيدة واملذاهب مشاهبة املشركني وحنو ذلك، رغبت أن يكون حبثي ملرحلة املاجستري 

                                           
وقووال  ،(10393، بوورقم )24/77: 1شووعيب األرنووؤوط، مؤسسووة الرسووالة، بووريوت، ط: ( املسووند لإلمووام أمحوود، حتقيووق1)

د. فوواروق محووادة، دار الكلووم : ، حتقيووقوالليلووة اليوووم عموول يف النسووائي أخرجووهناده علووى شوورط الشوويخني، و إسوو: حمققووه
كتوووواح األذكووووار : (، وعوووولاه النووووووي البووون السوووو  وصووووححه، انظووور3و  1، بووورقم ) 1/138: 1الطيوووب، دمشووووق، ط

ظ ابن حجور يف نتوائا األفكوار ، وقال احلاف120: ،7عبد القادر األرنؤوط، دار اهلد ، الرياع، ط: للنووي، حتقيق
: ، حوديث حسون، وانظور2/431: 1محدي السلفي، دار ابن كثري، دمشوق، ط: يف ختريا أحاديث األذكار، حتقيق

 .9/1233: 1لأللباين، مكتبة املعارف، الرياع، ط الصحيحة السلسلة
كتواح الكسووف، بواح الصودقة : ( صحيح البخاري، اعتىن به أبو صهيب الكرمي، دار بيت األفكار الدولية، الرياع2)

 (.1344، برقم )237: يف الكسوف
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 : بعنوان -بعد االستشارة واالستخارة - املعاصرة

 ".دراسة عقدية -اآليات الكونية "
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 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 يف هذا الكون. kبيان كمال قدرة اهلل وحكمته - 1
 جتاه اآليات الكونية. nبيان منها القرآن، وهدي النيب  - 2
يف أغلب الكتابة عنها إال فيما نبه كثرة األدلة يف املوضوع وتنوعها، مع أنه مل يُ   - 3

 .والبعث الرسالةإثبات يتعلق بتوحيد الربوبية و 
كثرة احلوادث وتنوعها يف هذا اللمن، مع غفلة الناس عنها وعن االعتبار هبا؛ بل   - 4

 والوقوع يف املخالفات العقدية فيها.
النبوية، مع اختالف الناس يف التفسري العلمي لآليات الكونية يف القرآن والسنة  - 0

 وجود بعض املخالفات العقدية يف ذلك.
 .-حسب علمي  -أنه مل يسبق أن أفرد املوضوع بدراسة مستقلة وافية  - 9
 

 : أهداف البحث

مجع اآليات الكونية الواردة يف النصوص الشرعية مع بيان املنها الشرعي جتاهها،  - 1
 وبيان املخالفات العقدية اليت تقع يف ذلك.

املوقف العقدي الصحيح من التفسري العلمي لآليات الكونية يف القرآن والسنة  بيان - 2
 النبوية.
 

 : أسئلة البحث

 ما املراد باآليات الكونية؟: السؤال األول
 ما عالقة توحيد الربوبية بتوحيد األلوهية؟: السؤال الثاني
 ونية؟ املسائل العقدية املتعلقة باآليات الكالدالئل و ما : السؤال الثالث
 ما املخالفات العقدية الواقعة عند حدوث بعض اآليات الكونية؟: السؤال الرابع
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 هل العلم باألسباح ينايف كون الشيء آية من آيات اهلل؟: السؤال الخامس
ما املوقف العقدي الصحيح من التفسري العلمي لآليات الكونية يف : السؤال السادس
 القرآن والسنة النبوية؟
ما اهلدي القرآين والنبوي يف االستفادة من اآليات الكونية يف تقرير : بعالسؤال السا

 العقيدة؟
 

 : الدراسات السابقة

املسائل العقدية الدالئل و  –حسب علمي وبعد السؤال  -مل يتناول أحد بالبحث 
املتعلقة باآليات الكونية على وجه التفصيل، وأغلب من كتب حول هذا املوضوع كان الرتكيل 

لك على جانب توحيد الربوبية والبعث، وتقرير النبوة بإثبات معجلة القرآن والسنة من يف ذ
جهة إخبارها ببعض ما يتعلق باإلعجاز العلمي؛ لكن مث رسائل تناولت املوضوع ولكن من 

بعض جوانب  تجوانب أخر  حديثية أو دعوية، باإلضافة إىل بعض الرسائل اليت تناول
 عينة منه، أو تكلمت عن مبحث من مباحثه.البحث ولكنها يف جلئية م
 : ومن تلك الدراسات

ليلى بنت : "منها القرآن الكرمي يف عرع الظواهر الكونية"، املقدمة من الباحثة -1
صاحل بن علي اللامل، لنيل درجة الدكتوراه يف تفسري وعلوم القرآن من قسم الدراسات 

 .1423اإلسالمية، بكلية الرتبية للبنات جدة عام 
وقد تطرقت الباحثة إىل أسلوح القرآن يف عرع الظواهر الكونية، وخصائص هذه 
الظواهر يف القرآن وخضوعها وعبوديتها هلل، وأهداف منها القرآن يف عرضها وداللة ذلك 
 على الربوبية وامللك هلل واحلكمة، وعلى البعث، ومل تتطرق الباحثة إىل املسائل العقدية األخر .

عبد اهلل بن : بالعقيدة يف الكتاح والسنة"، املقدمة من الباحث"الفلك وعالقته  -2
حممد بن سعيد األنصاري، متطلب تكميلي لنيل درجة املاجستري من كلية الشريعة والدراسات 

 . 1411اإلسالمية مبركل الدراسات العليا املسائية جامعة أم القر  مبكة املكرمة عام 

وضوعه ومنوه خالل تاريخ احلضارات، وما وموضوع البحث يتحدث عن علم الفلك وم
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 يتعلق بذلك من اعتقادات فاسدة. 
ومقارنة بني ما جاء يف القرآن والسنة عن تفسري ومراحل خلق السماوات واألرع وبني 

 أرجح النظريات العلمية املعاصرة.
 وتفسري حركة األجرام السماوية يف القرآن الكرمي وعلم الفلك املعاصر. 

 حث عن التنجيم قدمياً وحديثاً، وعالقته بالعلم وموقف العقل والدين منه.مث حتدث البا
وختم البحث باحلديث عن الفلك والتوحيد من جهة الربوبية وبعض األمساء والصفات، 

 وبني حكمة اهلل وعلمه وقدرته، وأن اهلل وحده هو اخلالق املدبر النافع الضار. 
حلديث من أهم دالئل اآلفاق املثبتة لوحدانية وبني أن بعض ما انتهى إليه علم الفلك ا
 اهلل، واملوجبة إلفراده باخللق والتدبري والعبادة.

أن الباحث مل يذكر اآليات الكونية إال ما يتعلق بالفلك : واملالحظات على البحث
 ومل يذكر املسائل املتعلقة باآليات الكونية األخر .والنجوم، 

املخالفات اعتقاد الفالسفة والوثنني، ومل يذكر من جهة كما أنه ذكر املخالفات العقدية 
 .من غريهم
ستدل هبا على اإلعجاز العلمي يف اإلنسان، واألرع، ا"األحاديث النبوية اليت  -3

أمحد بن حسن بن أمحد احلارثي، لنيل : والفلك، مجع وختريا ودراسة"، املقدمة من الباحث
بكلية احلديث والدراسات اإلسالمية، بالامعة درجة املاجستري من قسم فقه السنة ومصادرها 

 .1413اإلسالمية باملدينة النبوية، عام 
والرسالة كما يظهر من عنواهنا تتعلق بالوانب احلديثية وليس هلا عالقة مباشرة مبوضوع 

 البحث.

مجعان بن : " آيات التخويف الكونية وأثرها يف الدعوة إىل اهلل"، املقدمة من الباحث -4
 بن سرور الغامدي، لنيل درجة املاجستري من قسم الدعوة واالحتساح يف املعهد عبد اهلل

، والرسالة كما يظهر من عنواهنا تتعلق بالوانب الدعوية 1437العاي للدعوة اإلسالمية، عام 
 وليس هلا عالقة مبوضوع البحث.

مد داود، " دراسات فلسفية وإسالمية يف اآليات الكونية"، تأليف عبد الباري بن حم -5
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احلياة الروحية يف اآليات الكونية"، ولذا اعتىن جانب ": وقد ذكر املؤلف أن موضوع كتابه هو
والصحابة والتابعني من بعده. وذكر العالقة بني  nاحلياة الروحية يف اإلسالم، وعند الرسول 

ا التدبر من اخلالق واملخلوق، وأثر التدبر يف الكون على احلياة الروحية، وما يدعو إليه هذ
 اإلميان بأن اهلل تعاىل خالق كل شيء، وأن اهلل تعاىل عامل الغيب والشهادة. 

ولذلك فإنه مل يف بكافة جوانب البحث، ومل يتطرق إىل جوانب العقيدة األخر ، ومل 
 يربط اآليات الكونية باملسائل العقدية، ومل يذكر املخالفات العقدية فيها.

ضمن  يف القرآن الكرمي للدكتور حممد بن عبد اهلل السحيمالدالالت العقدية للماء   -6
(، وهو يف صلب 68جملة البحوث اإلسالمية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء العدد )

 املوضوع؛ لكنه مل ينتاول يف حبثه إال املاء.
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 : خطة البحث
 يشتمل البحث على مقدمة ومثانية فصول وخامتة.

 : تشتمل على المقدمة
 أمهية املوضوع وأسباح اختياره. -

 أهداف البحث. -

 أسئلة البحث. -

 الدراسات السابقة. -

 خطة البحث. -

 منها البحث. -

 المنهج الشرعي تجاه اآليات الكونية.: الفصل األول
 : وفيه أربعة مباحث

 املراد باآليات الكونية.: المبحث األول
 .أنواع اآليات الكونية: المبحث الثاني
بذة عن جهود السلف يف العناية باآليات الكونية وداللتها ن: المبحث الثالث

 العقدية.
 الضوابط الشرعية جتاه اآليات الكونية.: المبحث الرابع

 .والهدي القرآني والنبوي تجاهها التفكر في اآليات الكونية وأهميته: الفصل الثاني
 : وفيه مبحثان

  وأمهيته. األمر بالتفكر يف آيات اهلل الكونية،: المبحث األول
 : وفيه مخسة مطالب

 األمر بالتفكر يف آيات اهلل الكونية.: المطلب األول
 أمهية التفكر يف آيات اهلل الكونية.: المطلب الثاني
 احلكمة من اآليات الكونية.: المطلب الثالث
 اآليات الكونية وتثبيت العقيدة.: المطلب الرابع
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 ني.عبودية الكائنات لرح العامل: الخامس المطلب
 اهلدي القرآين والنبوي جتاه اآليات الكونية.: المبحث الثاني

 : وفيه أربعة مطالب  
 . اآليات الكونية جتاه لقرآيناهلدي ا: المطلب األول
 اهلدي النبوي جتاه اآليات الكونية.: المطلب الثاني

 تأييد اهلل ألنبيائه باآليات الكونية.: الثالث المطلب
 الكونية وأركان اإلسالم. اآليات: المطلب الرابع

التفسير العلمي لآليات الكونية، والدراسات المستقبلية عنها : الفصل الثالث
 وصلتها بالعقيدة.

 : وفيه ثالثة مباحث
 التفسري العلمي لآليات الكونية يف القرآن والسنة.: المبحث األول
 : وفيه أربعة مطالب

 املراد بالتفسري العلمي.: المطلب األول
موقف العلماء من التفسري العلمي لآليات الكونية يف : ب الثانيالمطل

 القرآن والسنة.
  لقرآن والسنة.احلقائق العلمية لموافقة : المطلب الثالث
آليات الكونية العلمي لتفسري الاملخالفات العقدية يف : المطلب الرابع

 يف القرآن والسنة.
لآليات الكونية يف القرآن مسائل متعلقة بالتفسري العلمي : المبحث الثاني

 والسنة.
 : وفيه مطلبان

 قضايا العلم التجرييب بني القرآن والعلم احلديث.: المطلب األول
املقصد من إشارة القرآن لبعض اآليات الكونية : المطلب الثاني
 املرتبطة بالعلوم التجريبية.
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ا اآليات الكونية املستقبلية والدراسات حوهلا وصلته: المبحث الثالث
 بالعقيدة.

 : وفيه ثالثة مطالب  
 الدراسات العلمية حول اآليات الكونية املستقبلية.: المطلب األول

  صلة هذه الدراسات بالعقيدة.: المطلب الثاني   
 املخالفات العقدية يف الدراسات العلمية حول : المطلب الثالث   
 اآليات الكونية املستقبلية.     

 وصلتها باآليات الكونية. األسباب،: الفصل الرابع
 : وفيه أربعة مباحث

 أنواع األسباح.: المبحث األول
 منللة األسباح يف الشريعة.: المبحث الثاني
 صلة األسباح باآليات الكونية.: المبحث الثالث
العلم بوقت حدوث هذه اآليات الكونية وأسباهبا احلسية ال : المبحث الرابع

 ينايف كوهنا آية من آيات اهلل.
 اآليات الكونية السماوية وداللتها العقدية.: الفصل الخامس

 : وفيه سبعة مباحث 
 السماء.: المبحث األول
 الشمس.: المبحث الثاني
 القمر.: المبحث الثالث
 النجم.: المبحث الرابع

 الرعد والربق والصواعق.: المبحث الخامس
 املطر والثلا والربد.: المبحث السادس
 يح والرياح.الر : المبحث السابع

 اآليات الكونية األرضية وداللتها العقدية.: الفصل السادس
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 : وفيه تسعة مباحث
 حركة األرع.: المبحث األول
 البال.: المبحث الثاني
 اللالزل واخلسوف والرباكني.: المبحث الثالث
 البحار واألهنار.: المبحث الرابع

 الليل والنهار.: المبحث الخامس
 ياة واملوت.احل: المبحث السادس
  النوم.: المبحث السابع
 النبات.: المبحث الثامن
 األمراع.: المبحث التاسع

 اآليات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة.: الفصل السابع
 : وفيه مبحثان

 اآليات الكونية املتعلقة بأشراط الساعة الصغر .: المبحث األول
 : وفيه سبعة مطالب

 الطاعون.: المطلب األول
 ظهور نار احلجاز.: الثاني المطلب

 كثرة اللالزل.: المطلب الثالث
 ظهور اخلسف.: المطلب الرابع

 انتفاخ األهلة.: المطلب الخامس
 عود أرع العرح مروجاً وأهنارا.: المطلب السادس
 كثرة املطر وقلة النبات.: المطلب السابع

 اآليات الكونية املتعلقة بأشراط الساعة الكرب .: المبحث الثاني
 : وفيه ستة مطالب

 .-بإذن اهلل  -ما يكون مع املسيح الدجال : المطلب األول
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 اخلسوف الثالثة.: المطلب الثاني
 الدخان.: المطلب الثالث
 طلوع الشمس من مغرهبا.: المطلب الرابع

 النار اليت حتشر الناس.: المطلب الخامس
 الريح الطيبة اليت تقبض أرواح املؤمنني.: المطلب السادس

 اآليات الكونية المتعلقة بيوم القيامة.: لفصل الثامنا
 : وفيه مبحثان

 اآليات الكونية السماوية.: المبحث األول
 اآليات الكونية األرضية.: المبحث الثاني

 وفيها ذكر أبرز النتائا.: الخاتمة
 .(1)الفهارس

                                           
 .وقد حذفتها عند الطباعة اختصارا، واكتفيت بفهرس املراجع واملوضوعات (1)
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 : منهج البحث

 : ي، وفق اآليتالبحث املنها االستقرائي التحليلي النقدفقد سلكت يف هذا 
أمجع كل ما يتعلق باآليات الكونية، وذلك من خالل أدلة الكتاح والسنة، مع  - 1

 متييل األحاديث الواردة فيها صحًة وضعفاً.
أذكر أمهية هذه اآليات وعبوديتها، وما تضمنته من دالئل عقدية، واملنها الشرعي  - 2

 جتاهها.
فيما يتعلق بأشراط والدراسات املستقبلية  أذكر التفسري العلمي لآليات الكونية، - 3

وصلتها بالعقيدة، مع نقل كالم األئمة الساعة الصغر  والكرب  ويوم القيامة 
 املسائل العقدية املتعلقة هبا.الدالئل و عليها، و 

 أبني املخالفات العقدية املتعلقة باآليات الكونية.  - 4
 .الكرمي يف القرآن مواضعهااآليات إىل  أعلو - 0
الواردة يف البحث من مصادرها، وأنقل احلكم عليها من كالم األحاديث  أخر  - 9

أهل العلم؛ إال ما كان يف الصحيحني أو يف أحدمها فأكتفي بالعلو إليهما لتلقي 
 األمة هلما بالقبول.

 أوثق النصوص بعلوها إىل مصادرها. - 7
 .أترجم لألعالم - 8
 كذا األماكن والبلدان.أعرف بامللل والنحل والفرق، و  - 6
 أعرف باملصطلحات واأللفاظ الغريبة وأضبطها بالشكل. - 13
 أعمل الفهارس الالزمة. - 11
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 : الصعوبات التي واجهت الباحث

تداخل املوضوعات، فالسماء مثاًل تدخل يف اآليات الكونية السماوية، وتدخل يف -1
 لكونية املتعلقة بيوم القيامة.اآليات الكونية املتعلقة بأشراط الساعة، واآليات ا

، فقد بلغت حسب عد  اهليئة العاملية القرآنية عن اآليات الكونيةكثرة اآليات -2
 .(1)آية 1630لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة مبكة املكرمة 

، فقد بلغت حسب عد  اهليئة العاملية األحاديث النبوية عن اآليات الكونيةكثرة -3
 .(2)احديث 1744القرآن والسنة مبكة املكرمة  لإلعجاز العلمي يف

قد صدرت طول املوضوع وخصوصًا يف بعض اآليات الكونية، وعلى سبيل املثال ف-4
د. غالب حممد رجا اللعارير، : اء يف القرآن الكرمي فقط من إعدادرسالة دكتوراه تتعلق بالسم

 وكذلك رسالة يف املاء له أيضاً.
 مع عدم عنايتها مبوضوع البحث. يف اإلعجاز العلميلفات املعاصرة كثرة املؤ -0
 كثرة املؤلفات يف اإلعجاز العلمي باللغات املختلفة مع عدم إجادة الباحث هلا.-9
 

 : وفي الختام
فإين أشكر اهلل وأمحده على ما يسر وأعان على إمتام هذا البحث، الذي أسأل اهلل 

k.ًأن يكون صاحلاً ولوجهه خالصا 
ممثلة يف كلية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية kشكر اهلل كما أشكر بعد 

 واصلة الدراسة.ملاليت أتاحت ي هذه الفرصة أصول الدين قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة 
د. عبدالكرمي بن حممد احلميدي املشرف على هذه : كما أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ

أن يكون ذلك يف kوتوجيه، أسأل اهلل الرسالة على ما بذله من جهد ووقت، ونصح 

                                           
 اآليات الكونية يف القرآن الكرمي من إعداد اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي مبكة املكرمة، مطبوع باحلاسب اآلي.: انظر( 1)
إمساعيول القرشوي، : أبو األشبال صغري أمحد شاغف، والشيخ: األحاديث الكونية والطبية، إعداد الشيخ فهرس: انظر( 2)

 هو.1419: مطبوع باحلاسب اآلي
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 ميلان حسناته.
، ومها األستاذ الدكتور كما أشكر األساتذة األفاضل الذين تكرموا بقبول مناقشة الرسالة
 .سيد عبدالستار مهيوح، وفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد املقرن

هم وأخص من ،من أهل بييت وغريهم كل من ساهم ومد يد العون يكذلك  أشكر  و 
اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي مكتب اإلعجاز العلمي بحممد املنصور، مدير : فضيلة األستاذ
مبكة املكرمة، وفضيلة الشيخ أبو األشبال صغري أمحد شاغف، وفضيلة الشيخ للقرآن والسنة 

ه و قدم الدكتور عبداحلفيظ احلداد الباحثان باهليئة العاملية لإلعجاز العلمي مبكة املكرمة على ما
 ي من فهارس لآليات الكونية يف القرآن والسنة.

وبعد فهذا جهد املقل وأستغفر اهلل وأتوح إليه من الللل والتقصري، واهلل أعلم وصلى اهلل 
 وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 عبد اجمليد بن حممد الوعالن

28/4/1434 
Awalaan@gmail.com 
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 الفصل األول
 

 هج الشرعي جتاه اآليات الكونيةنامل
 

 : وفيه أربعة مباحث

 املراد باآليات الكونية.: املبحث األول

 .أنواع اآليات الكونية: املبحث الثاني

 نبذة عن جهود السلف يف العناية باآليات الكونية وداللتها العقدية.: املبحث الثالث

 الضوابط الشرعية جتاه اآليات الكونية.: املبحث الرابع
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 ث األولاملبح

 املراد باآليات الكونية
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 الكونية"."اآليات"، و": هذه الكلمة تتكون من لفظتني: اآليات الكونية
 : تعريف اآليات في اللغة

 والمع آيات وآي  وآياي . والماعة،  واإلمارةالعالمة، : اآليات مجع آية، واآلية
، ومسيت بذلك ألهنا عالمة النقطاع كالم من  العليل القرآن آيات ومن ليلوالتن من: واآلية

 اهلل وآيات كالم ويفضي منها إىل غريها، وقيل مسيت بذلك ألهنا مجاعة من احلروف،
 .(1)عجائبه

چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ   ژ: قال تعاىل كما،  والعرب العربةكذلك  واآلية

 .خمتلفة وعرب أمور أي (2) ژڌ  

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ژ: تعاىل قال، (3)املعجلةوتطلق اآلية على 

 .(4)  ژڱ    ڱ  ں  ں   
 : واآلية يف القرآن تطلق على معنيني

: تعاىل ت هذا القرآن العظيم، ومنه قولهكآيا،  إطالق اآلية على الشرعية الدينية: األول

                                           
اآلية" "اآليات" فلجمع الدالئل، وما جاء من"ما جاء يف القرآن من: ، قال الكرماين12/187: تفسري الطربي: انظر( 1)

أمحود عول الودين خلوف اهلل، دار الوفواء، املنصوورة، : هوان يف توجيوه متشوابه القورآن، حتقيوقالرب فلوحدانية املودلول عليوه. 
/ 2: 1درة التنليل وغرة التأويل لإلسكايف، معهد البحوث العلمية، جامعة أم القر ، ط: ، وانظر243: 1مصر، ط
823- 820. 

 .7: ( يوسف2)
للفريوزآبوادي،  القواموس ايويطو ، 1/180: آخرون، دار املعوارفعبد اهلل الكبري و : ( لسان العرح، البن منظور، حتقيق3)

واملعجوووم الوسووويط، قوووام بإخراجوووه إبوووراهيم ، 1/928: 1410الشووويخ يوسوووف البقووواعي، دار الفكووور، بوووريوت، : حتقيوووق
، وتا  العروس من جواهر القاموس يمد بن اللبيدي، حتقيق: 1/30: 1383، جممع اللغة العربية،مصطفى وآخرون

 .37/122من ايققني، وزارة األوقاف الكويتية:  جمموعة
 .03: ( املؤمنون4)



22 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 .(1) ژۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى     ژ
 

ڈ  ژ ژ  ڑ   ژ: تعاىل قال، (2)إطالق اآلية على اآلية الكونية القدرية: الثاين

ۇ  ۇ     ژ: تعاىل قالو  ،(3) ژڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  

ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  

  .(4) ژې  ې      ى    ى       ائ  
املعجلات اليت يؤتيها اهلل رسله إطالق اآلية على : وأضاف بعضهم إطالق ثالث وهو 

، وإبراء األكمه واألبرص pمثل انشقاق البحر ملوسى  ،إلثبات صدق بالغهم عن اهلل
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ   ژ: تعاىل قال، p(0)لعيسى  -بإذن اهلل-وإحياء املوتى 

ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ    ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 . (9)  ژڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  
 املعجلات ال ختر  عن كوهنا آيات كونية قدرية.وهذه 
 

                                           
 .202: البقرة( 1)
، 7/336: 1410مكتبة ابن تيمية، القاهرة، للعالمة حممد األمني الشنقيطي،  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن( 2)

 .323-11/322: جمموع الفتاو : وانظر
 .163: آل عمران( 3)
 .37: فصلت( 4)
 .6/0747، 8/4700: تفسري الشعراوي( 0)
 .46: آل عمران( 9)
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 : تعريف الكون في اللغة

الكاف والواو النون أصل يدل على اإلخبار عن حدوث شيء، إما يف زمان : الكون
 ماع، أو زمان راهن، يقولون كان الشيء يكون كونا إذا وقع وحضر.

 العرح تقول، التحرك نكو  الت  ، و ثةاحلاد   والكائنة، ةون  نُ وكيو   ناكو   كان وقد ثاحلد  : ونالك  و 
: والكائنة، مات أي ،حترك ال: نتكو   وال، لقخُ  ال: كان ال؛ نتكو   وال كان ال: تشنؤه ملن
 األشياء نمكو   واهلل .أحدثه: الشيء نوكو  ، فحدث أحدثه: نفتكو   نهوكو   .احلادث األمر
 .(1)واناألك   واحد: نو  والك  ، الوجود إىل العدم من رجهاخي

 حيدث ملا واسم، العام املطلق الوجود: الكونو  .أجلائه بني بالتأليف ركبه: الشيء نكو  و 
: والكونان، وإن كان احلدث بالتدريا فهو احلركة، مباشرة الظالم عقب النور كحدوث دفعة
 .(2)واآلخرة الدنيا

 أصغر موجود، من شيء كل إىل ليشري الفلك الفيلياء، ويف يفالكون  مصطلحويستعمل 
 .(3)بعًدا الفلكية األجرام أكثر إىل الذرات

ويطلق مسمى الكون اليوم على هذا الفضاء الواسع وما به من أجرام، كالسماوات 
 .(4)واألرع وما فيهن وما بني ذلك من كل متحرك وساكن مما علمه اإلنسان وما جهله

 
 : يات الكونيةالمراد باآل

                                           
هتووذيب اللغووة أليب منصووور األزهووري، ، و 3693-0/3606، ولسووان العوورح: 0/148انظوور: معجووم مقوواييس اللغووة: ( 1)

 .379-13/370: علي حسن هالي وآخرون: حتقيق
 .040: قاهرة، واملعجم الوجيل، جممع اللغة العربية، ال2/812: ( املعجم الوسيط2)
 .23/280: 2( املوسوعة العربية العاملية، إعداد جمموعة من الباحثني، مؤسسة أعمال املؤسسة للنشر والتوزيع، ط3)
 املوسوووعة الفلكيووة: . وانظوور77: 1( األجوولاء الكونيووة بووني النقوول والعقوول لعبوود العليوول آل عبوود اهلل، مكتبووة دار البيووان، ط4)

 .434، 326: بد القوي عياد، وحممد مجال الدين الفنديع: لفاجيرت، وتسمرمان، ترمجة
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املنسوبة إىل الكون الذي هو اخللق الذي  أهنا : يتبني لنا مما سبق أن املراد باآليات الكونية
، (1)وات واألرع وما فيهما وما بينهما من سائر املخلوقاتاوذلك السم ،كونه اهلل تعاىل فكان

 .(2)فكل املخلوقات ذواهتا، وصفاهتا، وأحواهلا من اآليات الكونية
 ،اليت يف الكون -أي السماوات واألرع وما فيهما وما بينهما –لعجائب وهي ا

ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ   ژ: ، قال تعاىل(3)ويسميها اهلل سبحانه آيات

 ژۈ 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  ژ : وقال تعاىل ،(4)

  .(0)  ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ     ڳگ  گ  گ  گ  ڳ
 
على أن خالقها ، و (9)هي مناط االستدالل العقلي على وجود اإللههذه اآليات الكونية و 

 .(8) ...حكمة، ورمحة، وقدرة من له ما وعلى، (7) هو الرح املعبود وحده
 دراسة هو، و الكونيات علم: عىن بدراسة اآليات الكونية اآلن يسمىوالعلم الذي ي

 تشرح أن اولحت الدراسة هذهو . الفلكية والفيلياء الفلك علم يف وحركته وتطوره الكون تركيب
 .(6)قبلاملست يف له حيدث أن ميكن وماذا املاضي يف له حدث الكون، وماذا نشوء كيفية

                                           
 .1/141: 1أليب بكر اللائري، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة، ط أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري( 1)
 .2/393: 1، دار ابن الوزي، الدمام، طعثيمنيحممد بن صاحل بن : الكرمي، سورة البقرة للشيختفسري القرآن ( 2)
 .13/0069: تفسري الشعراوي( 3)
 .37: فصلت( 4)
 .21: ( الروم0)
د. عبوود العليوول الطويووان، دار أضووواء : النبوووات لشوويخ اإلسووالم ابوون تيميووة، حتقيووق: انظوور، و 1/4333: املرجووع السووابق( 9)

 .777/ 2: 1السلف، الرياع، ط
 .7/336: أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن( 7)
 .2/393: الكرمي، سورة البقرة البن عثيمني تفسري القرآن( 8)
 .319-23/310: ( املوسوعة العربية العاملية6)
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 املبحث الثاني

 يات الكونيةأنواع اآل
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 : اآليات الكونية تتنوع وتنقسم باعتبارات خمتلفة، فمن ذلك
 : فتنقسم إىل نوعني ،العينيةمن حيث : أوالا 

فهذه … والباللشمس والقمر والنجوم واألرع أن تكون من األعيان، كا: النوع األول
 أعيان ظاهرة.

،  -وتسمى الظواهر الكونية – تقوم بغريها اليت (1)أن تكون من األعراع: النوع الثاين
 .(2)والنوم اخلسوف والكسوف واللالزل والشهبك

 : فتنقسم إىل نوعني ،من حيث التكرار والوقت: ثانياا 
 : آيات متكررة، وتتنوع يف أوقاهتا، ومنها: النوع األول
 مثل طلوع الشمس والقمر والليل والنهار.: آيات يومية - 1
 كتغري األجواء والفصول األربعة واألمطار يف الغالب.: و فصليةآيات مومسية أ - 2

كاخلسوف : منتظم يعرفه الناس دون استدالل ونظرآيات ليس هلا وقت  - 3
 والكسوف واللالزل.

 : آيات غري متكررة: النوع الثاين

كطلوع الشمس من مغرهبا، وما حيدث للسماء : خر اللمانوهي اليت ال تكون إال يف آ
 عند قيام الساعة.واألرع 
 : فتنقسم إىل نوعني ،باعتبار من تقع عليه: ثالثاا 

                                           
رجووواين، التعريفوووات للج: ، انظووربوووه يقووووم حموول أي موضوووع إىل وجووووده يف حيتووا  الوووذيبالتحريوووك هووو املوجوووود : عالعوور  ( 1)

عوودنان درويوو  : ، والكليووات أليب البقوواء أيوووح الكفوووي، حتقيووق220: 2حمموود املرعشوولي، دار النفووائس، ط: حتقيووق
 .920: 2وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

عجائووب املخلوقووات وغرائووب املوجووودات للكريووا بوون حمموود القوولوي ، بعنايووة سوووزان مبووارك، اهليئووة املصوورية العامووة : ( انظوور2)
 .13: 2339للكتاح، 
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وهي ما يظهره اهلل من عالمات وآثار قدرته يف ذوات : اآليات النفسية: النوع األول
وأجسام اإلنسان من حواس وقو ، وقدرات عقلية وجسمية، وما يصابون به من شر أو خري، 

 كالنوم واملرع.: ومن نعمة أو نقمة
وهي ما يظهره اهلل من عالمات قدرته يف األشياء : (1)فقيةاآليات اآل: وع الثاينالن

 .(2)اخلارجية، أي األشياء ايسوسة يف أقطار السماوات واألرع
 : فتنقسم إىل ثالثة أنواع مكان وقوعها،باعتبار : رابعاا 

 األرع وما فيها وما هو متصل هبا.: النوع األول
ما نراه فوقنا من هذه املنطقة الفضائية مبا فيها من أجرام مضيئة وغري : النوع الثاين

 مضيئة.
 .(3)السماوات العلى مبا فيها وما فوقها من الكرسي والعرش: النوع الثالث

 : إىل نوعني باعتبار مكان وقوعها، ومنهم من قسمها
براجها والكواكب ومداراهتا، ويقصد به ما يتعلق بالسماء وأ: العلويات: النوع األول

 والشمس والقمر وما يتصل بذلك من علم الفلك.
وهي ما دون األفالك العلوية من النار واهلواء واملاء والرتاح : السفليات: النوع الثاين

والرياح والسحاح واألرع والبال واألشجار والبحار واألهنار واحلجار واحليوانات واإلنسان 
 .(4)والنبات والطيور

                                           
: . انظوروآطوراف األرعمجع أفق وهو الناحية مون األرع املتميولة عون غريهوا، أو موا ظهور مون نوواحي الفلوك : ( اآلفاق1)

 .778: ، والقاموس اييط1/69: لسان العرح
، والتفسوري الوسويط، لوهبوة اللحيلوي، 20/18: لتنوير يمود الطواهر بون عاشوور، دار سوحنون، توونس( تفسري التحرير وا2)

  .3/2321: 2دار الفكر، دمشق، ط
 .13-6: ( األجلاء الكونية بني النقل والعقل3)
 .86، 23: عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات: ( انظر4)
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 : من حيث الظهور واالختفاء، فتنقسم إىل نوعني: خامساا 
 ، مثل الشمس والقمر والليل والنهار.منتظمة الظهور واالختفاءآيات : النوع األول
 آيات ال ختتفي أبداً، مثل السماوات واألرع والبال والبحار.: النوع الثاين

 : من حيث الداللة فتنقسم إىل نوعني: سادساا 
  والسنن احلكيمة يف إجياد اخللق وإنشاء احلوادث. احلكمة اإلهليةنوع يوضح : النوع األول

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھھ  ے   ے   ژ: قال تعاىل

مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج    ژ : قال تعاىلو  ،(1) ژۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 ژمج
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ژ: قال تعاىلو  ،(2)

ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې  ې  ې  ى  ى   ائائ  ەئ  ەئ   وئ   

 .(3) ژوئ
يتحدث عن املخلوقات ويصف نظام إجيادها احلكيم وأحواهلا وفقاً ألحكام  :النوع الثاين

ڈ   ژ : قال تعاىل .(4)وتنفيذاً إلرادته ومشيئته ويصف ما فيها من رمحات ونعم للعباد ،سنته

وقال  ،(0) ژژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  
ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث          ژ : تعاىل

گ    گ  گ      ک  ک      گ ژ : وقال تعاىل ،(9) ژىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ  

                                           
 .80: احلجر( 1)
 .03: طه( 2)
 .0: يونس( 3)
 .3: 30 ( التفسري العلمي لآليات الكونية يف القرآن، حلنفي أمحد، دار املعارف، مصر، ط4)
  .163: ( آل عمران0)
 .12: ( الطالق9)
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  

 .(1) ژھ     

 : نواعمن حيث االستدالل هلا فتنقسم إىل ثالثة أ: سابعاا 
وال إىل دليول شورعي، كطلووع الشومس  ،ال حيتا  إىل نظور واسوتدالل ،حسي: النوع األول
 وحرارهتا.من مشرقها 

 ، كمعرفة وقت الكسوف واخلسوف. (2)حيتا  إىل نظر واستدالل ،نظري: النوع الثاين
ال ميكن معرفته إال من طريق النصوص الشرعية، كطلوع الشمس من  ،غييب: النوع الثالث

 .(3)خر اللمانآ مغرهبا، وسجودها حتت العرش، وما حيدث للكون يف

                                           
 .22-17: ( عبس1)
 .9: عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات ،10العقل: األجلاء الكونية بني النقل و انظر: ( 2)
 .16: ( عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات3)
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 ثاملبحث الثال
 نبذة عن جهود السلف

 اآليات الكونية وداللتها العقديةيف العناية ب
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"لقد وىف  علماء اإلسالم األجالء املتقدمون منهم واملتأخرون، آيات الكتاح العليل وسنة 
ري والشرح واإليضاح واالستنباط، وصنفوا يف ذلك كثريًا من رسوله الكرمي حقهما من التفس

املؤلفات الواسعة واملراجع القيمة يف العقائد والتفسري واحلديث والفقه وغريها، وفسروا اآليات 
الكونية على مقتضى ما جاءت به الشريعة ووفق أصول اللغة وغريبها، وعلى قدر ما توافر 

ث يف الكائنات، وقد وفقوا فوصلوا إىل نتائا مشكورة هلا لديهم من طرق العلم وأساليب البح
 ، وخصوصاً ما يتعلق بالربوبية والبعث والنبوة.(1) قيمتها يف االستدالل على أصول العقائد"

املخالفات العقدية املتعلقة هبا سواء كانت واعتنوا باآليات الكونية وداللتها العقدية وبيان 
 وغريهم. هلية والوثنيني والفالسفة، أو ممن جاء بعده من أهلهممن هم قبل اإلسالم، كأهل الا

بني تأليف وتصانيف مستقلة، وبني  (2)وتنوعت طرائقهم يف التأليف والتصنيف يف ذلك
تضمني هلذه املسائل يف الكتب، سواء كتب التفسري أو احلديث وشروحه أو العقائد؛ بل حىت 

وغري ذلك، عند ذكر تعريف اآلية أو مكاهنا أو يف كتب اللغة والتاريخ والبلدان واألماكن 
مسائل عقدية، مع بيان ما وقع فيها دالئل و تارخيها، تذكر هذه اآلية وبعض ما يتعلق هبا من 

 من خمالفات.
ففي كتب التفسري عند تفسري اآليات القرآنية اليت تتحدث عن اآليات الكونية تذكر 

عقدية، وحيذر مما  مسائلدالئل و تدل عليه من اآلية الكونية وما ورد فيها من نصوص، وما 
 .(3)الفات واعتقادات باطلة ويرد على املخالفني فيهاوقع فيها من خم

مجع األحاديث الواردة يف آية أو عدة آيات  : أما يف كتب احلديث فلهم طرائق منها

                                           
 .39: لعلمي لآليات الكونية يف القرآن( التفسري ا1)
، ومعجم املوضوعات املطروقة يف التأليف اإلسالمي وبيان ما ألف فيها لعبود اهلل بون 1/237: تفسري ابن كثري: ( انظر2)

، 932، 436، 332، 233، 170، 70، 28، 29، 1/24: 1حممووووود احلبشوووووي، اجملموووووع الثقوووووايف، أبوووووو ظووووويب، ط
2/981 ،733 ،779 ،833 ،643، 1338 ،1197 ،1314. 

، 293-1/200: أمحوود الووربدوين: ، الووامع ألحكووام القوورآن للقوورطيب، حتقيووق224-1/221: تفسووري الطووربي: ( انظوور3)
 .71-1/73: تفسري ابن كثري
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 .(1)كونية، واآلثار الواردة يف ذلك عن الصحابة والتابعني
مع تذكر بعض األبواح املتعلقة باآليات الكونية ويرتجم لبعضها ومن خالل الكتب الوا

كتاح بدء اخللق، مث ذكر : يف صحيحه t مبا تدل عليه هذه اآلية، مثل ما صنع البخاري
باح ما جاء يف سبع أرضني، باح يف النجوم، باح صفة الشمس : (2)حتته عدة أبواح منها

ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ   ې  ې  ژ: تعاىلوالقمر، باح ما جاء يف قوله 

 .(3) ژ
مسائل عقدية دالئل و وأما شراح احلديث فإهنم يذكرون ما يتعلق باآلية الكونية من 

 واملخالفات الواقعة فيها والرد على ذلك عند شرحهم للحديث. 
ا والتصرف فيها والتدبري هلا على ويف كتب العقيدة تذكر اآليات الكونية، ويستدل هب

وجود اخلالق وربوبيته والرد على املالحدة، كما يستدل هبا على البعث بعد املوت، وعلى نبوة 
ومعجلاته، ويبني من خالل اآليات الكونية ما جيب على املسلم اعتقاده حنوها، مث  nحممد 

 .(4)جيمتذكر املخالفات العقدية الواقعة فيها كعبادة النجوم والتن
ويف كتب التاريخ املطولة يفتتحون كتبهم بالكالم على ما ورد يف خلق السماوات 

 .(0)واألرع وما بينهما، وما فيها من اآليات
بل منهم من صنف يف بيان عقيدة املسلمني يف آية من آيات اهلل الكونية، مث بني العقائد 

ن ينتسب إىل اإلسالم، والرد عليهم يف الباطلة املتعلقة هبا من الفالسفة واملشركني وغريهم مم

                                           
، حتقيوق: حممود العموودي، دار ابون كتاح املطر والرعد والربق والريح أليب بكر عبود اهلل بون حممود بون أيب الودنيا: ( انظر1)

 .1، طالوزي، الدمام
 .919-913: صحيح البخاري: ( انظر2)
 .07: ( األعراف3)
 .1، حتقيق: رضاء املباركفوري، دار العاصمة، الرياع، طاألصبهاين الشيخ أليب العظمةكتاح : ( انظر4)
 .88-1/11: البداية والنهاية البن كثري: انظر (0)
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 .(1)ذلك
باإلضافة إىل التصانيف املنوعة للحث على التفكر يف هذه اآليات الكونية وتفاصيل 

، وما وقع فيها من خمالفات (2)وعجائب صنع اهلل فيها مث بيان داللتها على صفات اهلل
 .(3)وبدع

م وفق ما كان يفعله الفالسفة وحنوهم أما التوسع والتعمق يف اآليات الكونية وهذه العلو 
وإمنا ملا عربت كتب اليونان يف بداية الدولة العباسية كان  ،(4)فإنه مل يكن من هدي السلف

املسلمني، ومن ذلك ما يتعلق باآليات الكونية بعض لذلك األثر الكبري يف إفساد عقائد 
األوائل ومنطق اليونان وعمل رصد  ملا عربت كتب": t (9). قال الذهيب(0)والفلك

ال يالئم علم النبوة، وال يوافق توحيد املؤمنني قد   مهلك   د  الكواكب نشأ للناس علم جديد مر  
، وكان الذين يشتغلون بعلم الفلك والتأليف فيه وإنشاء املراصد (7)كانت األمة منه يف عافية"

ثري من املنتسبني منهم إىل اإلسالم كانوا صنفان من الناس وهم الفالسفة واملنجمون، وك"الفلكية
متهمني يف دينهم، بل منهم من هو شر على اإلسالم واملسلمني من اليهود والنصار  وسائر 

مر وغريه من األجرام العلوية وعن هذا العلم املردي املهلك جنم الكالم يف الق .(8)املشركني"

                                           
 .1، حتقيق: يوسف السعيد، دار أطلس، طيبد بن حممد اخلطامحالقول يف علم النجوم أليب سليمان : ( انظر1)
 .1/276: عصام الدين الصبابطي: ( مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة البن القيم، حتقيق2)
 .196، 29: عجائب املخلوقات وغرائب املوجوداتانظر: ( 3)
 .20-16: 1نقض النظريات الكونية، يمد بن عبداهلل اإلمام، دار اآلثار، صنعاء، ط: انظر( 4)
 .329: وطيتاريخ اخللفاء للسي: ( انظر0)
سوري أعوالم النوبالء، : له مصونفات عديودة، منهواايدث، ( هو حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز بن عبد اهلل الذهيب، 9)

 .748 عاموالعلو للعلي الغفار، والكبائر وغريها، تويف 
: م القووور ، القووواهرةحممووود سووويد جووواد احلوووق، دار أ: الووودرر الكامنوووة يف أعيوووان املائوووة الثامنوووة البووون حجووور، حتقيوووق: انظووور
 .9/103: ، وشذرات الذهب3/429

دائوورة املعووارف  عبوود الوورمحن املعلمووي، دار الكتووب العلميووة، بووريوت، مصووورة عوون طبعووة: ، حتقيووقللووذهيب احلفوواظ تووذكرة( 7)
 .1/328: العثمانية

ذكرة تووو: ، وانظووور1، ط184-183، 118: ( الصوووواعق الشوووديدة علوووى أتبووواع اهليئوووة الديووودة، للشووويخ محوووود التووووجيري8)
== 
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 .(1)خبار عما فيها مبجرد التخرصات والظنون الكاذبةواإل
هو أكثر من  t (2)أما ما يتعلق مبا حيتويه القرآن والسنة من علوم كونية، فإن الغلاي

القرآن حيو  سبعة وسبعني ألف علم  ": بيان احتواء القرآن على مجيع العلوم، فقالاستوىف 
اهر ، إذ كل كلمة علم، مث يتضاعف ذلك أربعة أضعاف، إذ لكل كلمة ظ(3)ومائيت علم

م ن أراد علم األو لني »: أنه قال zوباطن، وحد ومطلع"، مث رو  عن ابن مسعود 
وبالملة فالعلوم كلها داخلة يف أفعال ": ، مث يقول بعد ذلك كله(4)«واآلخرين فليتدبر القرآن

لقرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته، وهذه العلوم ال هناية هلا، وىف القرآن وصفاته، وىف اkاهلل
بل كل ما أشكل فهمه على الُنظ ار، واختلف ": إشارة إىل جمامعها"، مث يليد على ذلك فيقول

فيه اخلالئق يف النظريات واملعقوالت، ففي القرآن إليه رمل ودالالت عليه، خيتص أهل الفهم 
 .(0)بدركها"

نظر قوم إىل ما فيه من اآليات الداالت على احل ك م "يلل األمر يف زيادة حىتمث مل 

                                           
== 

 .1/243: احلفاظ للذهيب
 .189: ( املرجع السابق1)
( هو حممد بن حممد الطوسي، أبو حامد الغولاي، مون ر وس علمواء الكوالم، وكانوت لوه عنايوة بالتصووف وقود غوال فيوه، 2)

إحياء علوم الدين، واملستصفى من علم األصول، وقواعد األحكوام : من مصنفاته ،وأقبل يف أخر عمره على احلديث
 . 030 إصالح األنام، تويف عام يف
، سوري 4/219يف أنباء أبناء اللمان البن خلكان، حتقيق إحسوان عبواس، دار صوادر، بوريوت:  وفيات األعيان: انظر

 .16/322: 11للحافظ الذهيب، حتقيق: شعيب األرنا وط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط أعالم النبالء
 .169: 2حممد السليماين، دار الغرح اإلسالمي، بريوت، ط: قيققانون التأويل البن العريب، حت: ( انظر3)
-6/130: فليثور القرآن" "، بلفظ1439محدي السلفي، مكتبة الرشد، الرياع، : ( أخرجه الطرباين يف الكبري، حتقيق4)

، عبوووود اهلل الوووودوي ، دار الفكوووور، بووووريوت: (. قووووال اهليثمووووي يف جممووووع اللوائوووود، حتقيووووق8990و  8994بوووورقم ) 139
 .الصحيح رجال أحدها ورجال بأسانيد الطرباين رواه: 342/ 7: 1414

 .1/398: 1حممد خري طعمه حليب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط: ( إحياء علوم الدين للغلاي، حتقيق0)
 1418ريوت، حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، ب: كتاح اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، حتقيق: وانظر
 ، وفيه يقرر أن القرآن مشتمل على كل العلوم.4/24: -النوع اخلامس والستني يف العلوم املستنبطة من القرآن –
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الباهرة، يف الليل والنهار، والشمس والقمر، ومنازله، والربو ، وغري ذلك فاستخرجوا منه علم 
 .(1)"املواقيت

دت بعد ذلك كتب مستقلة يف استخرا  العلوم من القرآن، وتتبع اآليات اخلاصة  مث ُوج 
ف العلوم، وراجت هذه الفكرة يف العصر املتأخر رواجًا كبريًا بني مجاعة من أهل العلم، مبختل

ونتا عن ذلك مؤلفات كثرية تعاجل هذا املوضوع، كما أُل فت بعض التفاسري اليت تسري على 
 . (2)ضوء هذه الفكرة

حىت وصل األمر يف هذا العصر إىل إنشاء مجعيات ومؤسسات يف الدول اإلسالمية 
 : (3)والغربية تعىن بذلك، وعلى سبيل املثال

 .إلعجاز العلمي يف القرآن والسنة يف مكة املكرمةالعاملية ليئة اهل -1
 للقرآن والسنة يف مصر.اإلعجاز العلمي لنة  -2

 للقرآن والسنة يف مصر.اإلعجاز العلمي مجعية  -3

 للقرآن والسنة.إلعجاز العلمي اهليئة األردنية ل -4

 للقرآن والسنة.عجاز العلمي إلاهليئة املغربية ل -0

 للقرآن والسنة بوالية كاليفورنيا.إلعجاز العلمي مجعية ا -9

  يف القرآن والسنة.إلعجاز العلمي ل المعية الكندية -7
  وغريها.

                                           
 صار.باخت 28-4/29: ( املرجع السابق1)
 .469-2/484: التفسري واملفسرون يمد بن حسني الذهيب: ( انظر2)
قضية اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي بني املؤيد واملعارع للدكتور زغلول راغب النجار، مجعية ايافظة علوى : ( انظر3)

 .63-82: 1القرآن الكرمي، األردن، ط
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 ابط الشرعية جتاه اآليات الكونيةالضو
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 : منهاللتعامل مع اآليات الكونية ضوابط شرعية جيب االلتلام هبا، 
الكونية مما شهدناه أو غاح اإلميان جميع ما جاء يف القرآن والسنة عن اآليات  - 1
، وإن (1)مما صح به النقل معناه حقيقة على نطلع ومل وجهلناه عقلناه ما ذلك يف وسواء عنا، 

 .(2)خالف نظريات العلم الظنية
ال ينال إال من جهة إن علم الدين طلبًا وخربًا ": tقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

، وأما العلم بالكونيات فأسبابه متعددة، وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما nالرسول 
 .(3)شركهم فيه بقية الناس"

يف تعليقه على حديث الذباح الذي رواه البخاري يف  - t (4)قال الشيخ األلباينو 
 هذاف": - zطعن يف راوي احلديث أيب هريرة بعد أن بني ثبوته، ورد على من  (0)صحيحه
 ؛فيه بالطعن احلقيق هو فيه الطاعن وأن ذلك كل من بريء أنه يثبت العلمي التحقيق هو
 عقوهلم على انطباقه عدم جملرد n اهلل رسول حديث بالبهت، وردوا صحابيا رموا ألهنم
 ! املريضة

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ      n النيب وأن احلديث بصحة مؤمنني بصفتنا وحنن

                                           
: 2بشووري عيووون، دار البيووان، دمشووق، ط: شوواد البوون قدامووة املقدسووي، حتقيووقملعووة االعتقوواد اهلووادي إىل سووبيل الر : ( انظوور1)

21. 
 .32: ( الدين والعلم، وهل ينايف الدين العلم؟ ملصطفى الغاليي ، املكتبة العصرية، بريوت2)
 .11/327: جمموع الفتاو ( 3)
السلسووولة : ه مصووونفات كثووورية، منهوووالوووو ( هوووو حممووود ناصووور الووودين األلبووواين، مووون األعوووالم البوووارزين ولوووه عنايوووة باحلوووديث، 4)

 .1423الصحيحة والسلسة الضعيفة، وصحيح وضعيف السنن األربعة، والتوسل وغريها من الكتب، تويف عام 
، وكتواح حيواة األلبواين 1/287: 4كتاح علماء ومفكرون عرفتهم يمد اجملذوح، دار الشوواف، الريواع، ط: انظر

بووراهيم الشوويباين، موون منشووورات مركوول املخطوطووات والوورتاث والوثووائق، الكويووت، وآثوواره وثنوواء العلموواء عليووه يموود بوون إ
 وكتاح اإلمام اجملدد والعالمة ايدث حممد ناصر الدين األلباين لعمر أبو بكر، دار بيت األفكار الدولية، عم ان.

: شوفاء األخور  ويف داء جناحيوه إحود  يف فوإن فليغمسوه أحودكم شوراح يف الوذباح وقوع إذا بواح( كتاح بدء اخللق، 0)
 .(3323برقم ) 933
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 برهان احلديث ألن ؛الطب نظر وجهة من احلديث ثبوت كثريا يهمنا ال، (1) ژٿ    ٿ   ٿ  
 احلديث تر  حني إميانا تلداد النفس فإن ذلك ومع خارجي دعم إىل حيتا  ال نفسه يف قائم

 .(2) "الصحيح العلم يوافقه الصحيح
 أن اهلل هو املتفرد باخللق، واملتصرف يف الكون. - 2

ې  ې    ې  ې  ى   ژ: تعاىل قالوقد بني اهلل ذلك أمت البيان، 

ىائ  ائ  ەئ  ەئ    وئوئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے    ژ : وقال تعاىل ،(3) ژىئ  یی  ی  ی  جئ  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

 ژې  ې  ې  ې     ى   ى  
ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ژ  وقال تعاىل ،(4)

ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  

 .(0) ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ  
قال أن هذه اآليات الكونية ال ختر  عن قضاء اهلل وقدره وال عن مشيئته وإرادته،  - 3
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ژ  : وقال تعاىل ،(9) ژحت  خت     مت  ىت  يت         ژ  : تعاىل

 .(7)  ژہ  ہ  ہ  ہ   ھ   

                                           
 .4-3: ( النجم1)
 .باختصار 131-1/60: ( السلسة الصحيحة2)
 .73: األنعام( 3)
 .4: األحقاف( 4)
 .73: احلا( 0)
 .46: القمر( 9)
 .3-1: األعلى( 7)
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أن كل ما ورد يف النصوص الشرعية من اآليات الكونية فهو لبيان كمال قدرة اهلل  - 4
 . (2)، وتذكري للناس بنعم اهلل تعاىل عليهم ليشكروه حق شكره، وليعبدوه حق عبادته(1)وحكمته

العظة لالعتبار، ويف مورد اإلرشاد لالستدالل فذكر اآليات الكونية يف القرآن يف سياق 
على قدرة اخلالق وحكمته يف خملوقاته، ليوجه اإلنسان ببصريته إىل خالقه، فيسبحه وميجده 

 .(3)ويعبده حق عبادته
ولذلك ال جيوز التكلف فيها ما ال علم لإلنسان به والتأويل فيها بغري ما أنلل اهلل تعاىل،  

زينة للسماء، ورجومًا للشياطني، : هذه النجوم لثالثخلق  ": t كما قال قتادة
وعالمات يهتد  هبا، فمن تأول فيها غري ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما ال علم له 

 .(4)"به
الصحيح، وال ما يناهض ما  الكوين أنه ليس يف النصوص الصحيحة ما ينايف العلم - 0

، بل إن فيه إشارات تدعمه وتثبت رجحان ما (0)أثبته الربهان الساطع، وقام عليه الدليل القاطع
 . (9)يذهب إليه
ه إال عن طريق النصوص الشرعية الثابتة، أن من اآليات الكونية ما ال ميكن العلم ب - 9

خر اللمان، كطلوع الشمس من مغرهبا آوال جمال لالجتهاد فيه ألن اهلل قد استأثر بعلم ذلك،  
 وأهوال يوم القيامة. 

ومنها ما يدرك باحلس واملشاهدة، وهذه ال حتتا  إىل دليل شرعي، مثل أن الشمس 
                                           

 .2/017: تفسري ابن كثري: ( انظر1)
 .12: ( األجلاء الكونية بني النقل والعقل2)
 .33: ( الدين والعلم، وهل ينايف الدين العلم؟3)
 . 914: كتاح بدء اخللق، باح يف النجوم: ( رواه البخاري معلقاً 4)

، عبودالعليل العسوكر ومحودان احلمودانو علوي األملعوي : الواح الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية، حتقيق: ( انظر0)
علووي الوودخيل : الصووواعق املرسوولة علووى الهميووة واملعطلووة البوون القوويم، حتقيووقو ، 2/038: 1دار الفضوويلة، الريوواع، ط

 .3/826: 3اهلل، دار العاصمة، الرياع، ط
 12: ، األجلاء الكونية بني النقل والعقل13: ( الدين والعلم، وهل ينايف الدين العلم؟9)
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 .(1)مضيئة وذات حرارة
 .(2)ظر واالستدالل، كمعرفة وقت الكسوف واخلسوفومنها ما يدرك بالن

وعلى هذا فالعلوم الكونية تبىن على أصلني، إما نص شرعي تؤخذ منه الداللة بصريح 
لفظ أو مفهوم، وإما حمسوس تدركه احلواس البشرية وتصدقه النصوص الشرعية ألهنا ال ختالفه 

 يف منطوق وال مفهوم. 
ة واحلديثة اليت تتعلق باآليات الكونية قام على إحد  فمرجع القبول لكل العلوم القدمي

 قاعدتني، إما النقل الصحيح أو العقل الصريح، إذ ال ختالف بينهما.
 : كما قال تعاىل،  (3)عدم اخلوع يف األمور الغيبية والوقوف مع النصوص الشرعية - 7

وقال  ،(4) ژٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ   ژ
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې          ې    ۆژ : تعاىل

  .(0)  ژې  ې   
فال شيء  ،-أي الكوين  -ظنيات العلم  أن ما سكتت عنه النصوص الشرعية من - 8

 .(9)ما يناقضه -أي الكوين  -مينعنا أن نسلم به، حىت جييء من العلم 
 ،، فنلول املطر سبب حلياة األرعأن هذه اآليات الكونية حلدوثها أسباح حسية - 6
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ   ژ : قال تعاىل

                                           
 ،2، ط12/183تب اإلسالمي، بوريوت: زهري الشاوي  وشعيب األرنا وط، املك: شرح السنة للبغوي، حتقيق: ( انظر1)

 .13: األجلاء الكونية بني النقل والعقلو 
: 2حممد رشاد سامل، جامعوة اإلموام حممود بون سوعود، الريواع ط: درء تعارع العقل والنقل البن تيمية، حتقيق: ( انظر2)

1/178. 
 .4/163: اإلتقان يف علوم القرآن( 3)
 .90: النمل( 4)
 .01: الكهف (0)
 .33: ، الدين والعلم، وهل ينايف الدين العلم؟3/768،833: الصواعق املرسلة: ( انظر9)
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 ژچ  
 : -مبينًا أن االستغفار من أسباح نلول األمطار-تعاىل ، وأسباح معنوية، قال (1)

ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  حئ  مئ       ی  ی   ی  ی       جئ ژ

 . (2) ژپ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  
ما أوتيه اإلنسان من علم اآليات الكونية فإنه حمدود مبا أراده اهلل تعاىل لتقوم  - 13

احلجة على خلقه مبا يظهره هلم من اآليات البينات اليت تدل على عظمة هذا الكون وعظمة 
وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ژ  : قال تعاىل ،(3)خالقه

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ   ژ: وقال تعاىل ،(4) ژىئ  ی  

  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ

 . (0) ژچ  چ          چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  
التثبت من حقائق العلم وعدم إقحامها يف غري موضعها يف القرآن والسنة،  - 11

أن ال ختالف هذه  والواجب عند تفسري اآليات الكونية يف القرآن أو السنة بالعلم احلديث،
التفاسري العلمية النصوص الشرعية، وال تفاسري السلف، مع مراعاة الشروط والضوابط العامة 

 .(9)للتفسري

                                           
 .194: البقرة( 1)
 .12-13: نوح( 2)
 .23: ، األجلاء الكونية بني النقل والعقل14/26: تفسري القرطيب: ( انظر3)
 .80 :اإلسراء( 4)
 .8-7الروم: ( 0)
، واآليات الكونية يف ضوء العلم احلديث، ملنصور حممد حسب النيب، 188-4/180: اإلتقان يف علوم القرآن: ( انظر9)

 .43: 1واإلعجاز العلمي يف القرآن لسامي بن أمحد املوصلي، دار النفائس، بريوت، ط ،03: دار املعارف، القاهرة
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وهو كالقاعدة الكلية للتعامل مع  -تعاىل tنقل كالمًا لشيخ اإلسالم ابن تيمية أو 
واهلد   ،مجاع الفرقان بني احلق والباطليف فصل ": tمجيع العلوم الدنيوية، قال 

أن جيعل ما بعث : وطريق الشقاوة واهلالك ،وطريق السعادة والنجاة ،والرشاد والغي ،والضالل
وبه حيصل الفرقان واهلد  والعلم  ،اهلل به رسله وأنلل به كتبه هو احلق الذي جيب اتباعه

فهو فإن وافقه  ،وما سواه من كالم سائر الناس يعرع عليه ،ق بأنه حق وصدقصد  واإلميان فيُ 
ال  ،وإن مل يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكالم جممال ،وإن خالفه فهو باطل ،حق

 ؛أو تكذيبه ،ولكن مل يعرف هل جاء الرسول بتصديقه ،أو قد عرف مراده ،يعرف مراد صاحبه
 ..فإنه ميسك فال يتكلم إال بعلم. والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول.

 ،وأقدرهم على بياهنا وتعريفها ،وأرغبهم يف تعريف اخللق هبا ،رسول أعلم اخللق هبافال
ومن سو  الرسول  ،وهذه الثالثة هبا يتم املقصود ،فهو فوق كل أحد يف العلم والقدرة واإلرادة
، وإما أن ال يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم إما أن يكون يف علمه هبا نقص أو فساد

ما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرع أخر، وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان عما يبينه، إ
 .(1)"عرفه النان

  

                                           
الكوورب ، دار الفكوور، بووريوت: والباطوول، لشوويخ اإلسووالم ابوون تيميووة، ضوومن جمموعووة الرسووائل ( رسووالة الفرقووان بووني احلووق 1)

1/132. 
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 الفصل الثاني
 التفكر يف اآليات الكونية وأهميته

 : وفيه مبحثان
 األمر بالتفكر يف آيات اهلل الكونية، وأمهيته. : املبحث األول

 : وفيه مخسة مطالب
 األمر بالتفكر يف آيات اهلل الكونية.: املطلب األول
 أمهية التفكر يف آيات اهلل الكونية.: املطلب الثاني

 احلكمة من اآليات الكونية.: املطلب الثالث
 اآليات الكونية وتثبيت العقيدة.: املطلب الرابع

 عبودية الكائنات لرب العاملني.: املطلب اخلامس
 اه اآليات الكونية.اهلدي القرآني والنبوي جت: املبحث الثاني

 : وفيه أربعة مطالب 
 . اآليات الكونية جتاه يلقرآناهلدي ا: املطلب األول
 اهلدي النبوي جتاه اآليات الكونية.: املطلب الثاني

 تأييد اهلل ألنبيائه باآليات الكونية.: املطلب الثالث
 اآليات الكونية وأركان اإلسالم.: املطلب الرابع
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 املبحث األول
 يف آيات اهلل الكونية، وأهميته ألمر بالتفكرا

 

 : وفيه مخسة مطالب

 األمر بالتفكر يف آيات اهلل الكونية.: املطلب األول

 أمهية التفكر يف آيات اهلل الكونية.: املطلب الثاني

 احلكمة من اآليات الكونية.: املطلب الثالث

 اآليات الكونية وتثبيت العقيدة.: املطلب الرابع

 عبودية الكائنات لرب العاملني.: اخلامساملطلب 
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 مر بالتفكر في آيات اهلل الكونيةاأل: المطلب األول

 ،-سبحانه- هبا ليعرفوه هلم سخرها عظيمة بنعم آدم ب  علىk اهلل أنعم لقد
 خلقهم أجلها من اليت الغاية األرع، وحيققوا هذه يف اخلالفة مبهمة ويوحدوه، ويقوموا فيعبدوه
 خصائص من خاصية هي اليت والتفكري العقل نعمة النعم هذه أعظم من وإن .kاهلل

 .والعجماوات المادات سائر عن هبا يتميل اليت اإلنسان
، سواًء التفكر يف اآليات املتلوة، (1)وقد ورد األمر بالتفكر يف كتاح اهلل يف آيات عديدة
مهم وعاقبة الفريقني، أو التفكر يف أو اآليات املشاهدة، أو آالء اهلل، أو سري األنبياء مع أقوا

 الدنيا واآلخرة أو غري ذلك.
 يف املتلوة واملشاهدة، وآياته آياته أن إىل الكرمي القرآن من كثرية مواضع يف سبحانه ونب ه
: قوله تعاىل ذلك منف الصحيح؛ والتفكري واأللباح العقول أولو إال هبا ينتفع ال ونعمه آالئه

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ژ  : قوله تعاىلو ، (2) ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ

 يف آيات كثرية. ،(3) ژڱ  
سري القلوح واألبدان الذي ": لكرمي هووالتفكر يف آالء اهلل والسري املأمور به يف القرآن ا

يتولد عنه االعتبار، وأما جمرد نظر العني ومساع األذن، وسري البدن اخلاي من التفكر واالعتبار 
  .(4)فغري مفيد، وال موصل إىل املطلوح"

ڻ   ڻ    ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ : قال تعاىل

                                           
 .1/276: ، ومفتاح دار السعادة4/031: كتاح التفكر  –إحياء علوم الدين: ( انظر1)
 .24: الروم، 12: النحل، 4: الرعد( 2)
 .13: ، الاثية42: ، اللمر21: الروم، 3: الرعد( 3)
لكوورمي الوورمحن يف تفسووري كووالم املنووان املعووروف بتفسووري ابوون سووعدي، اعتووىن بووه سووعد بوون فووواز الصووميل، دار ابوون ( تيسووري ا4)

 .3/1139: 1الوزي، الدمام، ط
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 .(1) ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ڻڻ
"فالقرآن حيث هبذه اآليات اإلنسان على التأمل والنظر يف بديع صنع اهلل يف السماء 

والغروح، ويف األرع والبال  لوالشمس والقمر والليل والنهار والضحى والظهرية واألصي
، وخلق اإلنسان واحليوان وسائر الكائنات، والبحار واألهنار والسهول والنبات والرياح واألمطار

ٿ  ژ  : قال تعاىل ،(2)"وأن أحدًا ال ميكنه حفظ نظام الكون إال اهلل تعاىل العلي القدير

 .(3) ژٹ  ڤ    ٹٿ  ٿ           ٹ  ٹ
 : طريقني عن وآثارها وصفاته ئهأمسا وعلى عليه التعرف إىل عباده يدعو k اهللف

 واحلكمة العظمة من فيها وما ،نفسواأل اآلفاق يف املشاهدة اهلل آيات يف بالنظر: أحدمها
 .وصفاته أمسائه وعلى سبحانه خالقها على تدل واإلتقان، واليت والرمحة

ما إىل بل أوصلها بعضهم  ،(4)وقد جاء يف القرآن الكرمي ما ال يقل عن مثامنائة آية كونية
وبلغت حسب عد اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة مبكة  ،(0) يربو على ألف آية

باإلضافة إىل آيات أخر  عديدة تقرح دالالهتا من ، (9)حديثا 1744آية و 1630املكرمة 
 .(7)الصراحة

 .العليل كتابه يف املتلوة آياته يف بالنظر: الثاينوالطريق 

                                           
 .12: ( النحل1)
-81: 0تفسري اآليات الكونية بالقرآن الكرمي لعبد اهلل شحاته، دار هنضة مصور، القواهرة، ط -( آيات اهلل يف الكون 2)

82. 
 .17: لنحل( ا3)
-24: آيوات اهلل يف الكووون: منواذ  لآليوات الكونيوة يف القورآن: ، وانظوور81: ( اآليوات الكونيوة يف ضووء العلوم احلوديث4)

37. 
 .2/039: ( التفسري واملفسرون0)
 .انظر: فهرس اآليات الكونية يف القرآن الكرمي، وفهرس األحاديث الكونية والطبية( 9)
 .66، 13، 11-13: القرآن الكرمي بني املؤيد واملعارع ( قضية اإلعجاز العلمي يف7)



47 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

والثاين  ،النظر يف مفعوالته: فالطريق األول": يف بيان هذا األمر t (1)قال ابن القيم
: فالنوع األول ،وهذه آياته املسموعة املعقولة ،فتلك آياته املشهودة ،التفكر يف آياته وتدبرها

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ژ  : تعاىل كقوله

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

 ژڃ  چ  چ  
ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈ  ژ : قال تعاىلو  ،(2)

 .وهو كثري يف القرآن، (3) ژک  ک  ک     گ  گ  

 ژ  ڇچ  چ  چژ  : كقوله تعاىل: والثاين
ڻ  ۀ  ژ : وقوله ،(4)

  .(7)أيضاً" وهو كثري، (9) ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ژ  : وقوله ،(0)ژۀ
 كان ملا: قالت ،n اهلل رسول من رأيته شيء أعجبعن  x ائشةألت عوملا سُ 

 إين واهلل: قُلت .«أتعبد الليلة لريب ذري  عائشة يا »: nرسول اهلل  قال اللياي من ليلة  
، وأحب ألحب  حىت يبكي يلل فلم: قالت. يصلي قام فتطهر، مث فقام: قالت. سرك ما قُور ب ك 

                                           
( هو مشس الدين حممود بون أيب بكور بون أيووح بون سوعد اللرعوي ابون قويم الوزيوة، مون أئموة السونة وأعوالم السولف، مون 1)

العبواد الصوواعق املرسولة علوى الهميوة واملعطلوة، وإعوالم املووقعني عون رح العواملني، وزاد املعواد يف هودي خوري : مؤلفاته
 .701وغريها، تويف سنة 

 .9/198: ، وشذرات الذهب4/447: ذيل طبقات احلنابلة: انظر
 .194: ( البقرة2)
 .163: عمران آل( 3)
 .82: ( النساء4)
 .98: ( املؤمنون0)
 .26: ( ص9)
 .31: 9أمحد راتب عرموش، دار النفائس، بريوت، ط: البن القيم، حتقيق الفوائد( 7)



48 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

ر هُ  بل حج 
 حىت يبكي يلل فلم بكى مث: حليتُه، قالت بل حىت يبكي يلل فلم بكى مث: ، قالت(1)

 غفر وقد تبكي اهلل، مل رسول يا: كي، قاليب اهُ ر  بالصالة، فلمانه يؤذ بالل األرع، فجاء بل
 ملنويل  ،آية الليلة علي   نللت لقد شكورًا؟ عبداً  أكون أفال »: قال تأخر؟ وما تقدم ما لك اهلل
ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     ژ : فيها يتفكر ومل قرأها

  .(3) « (2) ژگ  گ  
 من فخلقته أنشأته ففيما واعتربوا، الناس أيها تدبروا"يقول يف هذه اآلية kفاهلل 
 فجعلتهما والنهار الليل من بينه عق بت وفيما وأرزاقكم، وأقواتكم ملعاشكم واألرع السماوات
 ،دكمألجسا راحة هذا يف وتسكنون ملعاشكم، هذا يف تتصرفون عليكم، ويعتقبان خيتلفان
 .(4)"وعظات وآيات ومد كر، معترب

النظر إىل املخلوقات العلوية والسفلية على وجه  ": tابن تيمية  شيخ اإلسالم قال
 .(0)التفكر واالعتبار مأمور به مندوح إليه"

 ، وتتحققوقدرته سلطانه عظيم ومعرفة تعاىل، اهلل عرفةحتصل م الكرمي القرآنوبتدبر 
  .، فيحصل اخلشوع واخلضوع والتذلل والرجاء واخلوف اخلسبحانه تهعباد يفيةكو  له العبودية

ک  ک  ک  گ   گ  گ    کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑژ : قال تعاىل

 .(9) ژگ  ڳ  

                                           
رُ ( 1) أمحد عبد الغفور، دار العلم للماليني، بوريوت، : الصحاح للجوهري، حتقيق: ، انظرالن قاح من يبدو ما: نيالع حم  ج 

 .2/924: 4ط
 .163: ( آل عمران2)
بووورقم  2/389: 3شوووعيب األرنوووا وط، مؤسسوووة الرسوووالة، بوووريوت، ط: ( صوووحيح ابووون حبوووان برتتيوووب ابووون بلبوووان، حتقيوووق3)

 .(98برقم ) 1/147: السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر: ل ايقق(، وقا923)
 .4/293: ( تفسري الطربي4)
 .10/343: جمموع الفتاو ( 0)
 .131: ( يونس9)
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 السماوات يف خلق وما آالئه يف التفكر إىل عباده تعاىل يرشدُ ": t (1)قال ابن كثري
 ثوابت نريات، كواكب من السماوات يف مما األلباح، لذوي الباهرة اآليات من واألرع
 يطول حىت اآلخر، يف أحدمها وإيال  واختالفهما، والنهار، والليل والقمر، والشمس وسيارات،

 وما وزينتها، وحسنها عها،واتسا السماء وارتفاع هذا، ويطول هذا يقصر مث هذا، ويقصر هذا
 واللروع الثمار أفانني من فيها وأخر  موهتا، بعد األرع به فأحيا مطر من منها اهلل أنلل

 فيها وما واملنافع، واأللوان األشكال خمتلفة دواح   من فيها ذرأ وما النبات، وصنوف واألزاهري
 هذا مع وهو واألموا ، العجائب من البحر يف وما ،وخراح وعمران وقفار وسهول جبال من

 وال هو، إال إله ال له، القدير بتسخري برفق هبا وجيري سفنهم، حيمل للسالكني، مذلل مسخر
 جُتدي شيء وأي أي ژک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ژ : وقوله .سواه رح

 ال قوم عن صدقها على الدالة وبراهينها وحججها بآياهتا والرسل واألرضية، السماوية اآليات
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ     ىئ  ژ : كقوله ون،يؤمن

 .(3) "(2)  ژی  ی  ی  ی  جئ  حئ     
 املشاهدة والتأمل: فهذه اآلية وغريها كثري تدعو إىل األخذ بأسباح العلم واإلميان، ومنها

 يف هذه املخلوقات العظيمة. كروالتف

                                           
: ( هو عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي الشوافعي، اإلموام احلوافظ ايودث املوؤرخ، مون مؤلفاتوه1)

 . 774سري القرآن العظيم، والبداية والنهاية، واختصار علوم احلديث، تويف عام تف
 .9/232: ، وشذرات الذهب1/433: الدرر الكامنة: انظر

 .67-69: يونس( 2)
 .2/446: تفسري ابن كثري( 3)
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 مية التفكر في آيات اهلل الكونيةأه: المطلب الثاني

 من الكثري بل منهم الكفار أقول ال - بعامة الناس وأحوال اليوم أحوالنا يف املتأمل إن
 يف اخلري إىل صاحبه يقود الذي النافع الصحيح التفكري عن الشديد البعد ير  - املسلمني
 بل اآلخرة؛ يف ينفع ال ما يف وجه قد وكثافته وقوته التفكري جل أن جند ة، وإمناواآلخر  الدنيا
 باطلة وأماين وشبهات خواطر يف أو حمرمة شهوات يف التفكري من هنالك صاحبه يضر فيما
 .ورديئة

 وشكره سبحانه، وذكره ربه معرفة يف ومهه فكره فصرفkاهلل وفقه من واملوفق
 .اآلخرة الدار يف ئهللقا وعبادته، واالستعداد

فالتفكر يف خلق اهلل تعاىل يليد اإلميان يف القلب ويقويه ويرسخ اليقني، وجيلب اخلشية هلل 
تعاىل وتعظيمه، وكلما كان اإلنسان أكثر تفكرًا وتأماًل يف خلق اهلل، وأكثر علمًا باهلل تعاىل 

 . (1) ژېۉ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ : قال تعاىل وعظمته كان أعظم خشية هلل تعاىل،
وهلذا كان السلف الصاحل على جانب عظيم من هذا األمر فكانوا يتفكرون يف خلق اهلل 

ما طالت فكرة امرئ قط إال ف ه م ، وال فهم : ويتدبرون آياته، وحيثون على ذلك، يقول أحدهم
؛ بل قد (2)فكر الناس يف عظمة اهلل ملا عصوهلو ت: إال علم، وال علم إال عمل. ويقول اآلخر

أن السفر يف طلب العلم يشمل العلم بآيات اهلل يف أرضه، ففي مشاهدهتا فوائد : قال بعضهم
 .(3)للمستبصر

ولكن  ؛(1) التفكر عبادة من صفات أولياء اهلل العارفني" ": t (4)قال ابن سعدي

                                           
 .28: فاطر( 1)
 .4/033: إحياء علوم الدين( 2)
 .2/260: ( املصدر السابق3)
تيسووري الكوورمي الوورمحن يف تفسووري  : لوورمحن بوون ناصوور بوون سووعدي، الفقيووه األصوووي املفسوور، موون مؤلفاتووه( هووو العالمووة عبوود ا4)

كالم املنان املعروف بتفسري ابن سعدي، والتوضيح املبني لتوحيد األنبياء واملرسلني من الكافية الشافية، والدرة البهيوة 
== 
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 .(2)يس كل من تفكر أدرك املعىن املقصودليس كل أحد يعترب ويتفكر، ول
قد أقسم ببعضها تنبيها  -تعاىل–وألمهية التفكر يف آيات اهلل الكونية جند أن اهلل 

 ، وهذا يف آيات كثرية.(3)ألمهيتها ونظامها وبديع صنعتها
، كما أنه (4)والتفكر من العبادات القلبية الليلة، وهو من أفضل أعمال القلب وأنفعها له

. وهو سبيل املرء إىل العمل، وإدراك حقائق األشياء، بل إن حياة (5)ل الطاعات ومبد هاأص
 املرء وسعادته تبع ألفكاره.
وأعلم أن حياتك تبع ألفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود  ": tقال ابن سعدي 

 .(9)عليك نفعه يف دين أو دنيا، فحياتك طيبة سعيدة وإال فاألمر بالعكس"
لفكر فيما ينفع ويقرح إىل اهلل من أهم املطالب الدينية. وقد مدح اهلل عباده فإعمال ا

     ژ: الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السماوات واألرع، قائلني

 .(7) ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       

                                           
== 

 . 1379ب. تويف عام شرح القصيدة التائية يف حل املشكلة القدرية وغريها من الكت
روضة الناظرين عن مآثر علماء جند وحوادث السونني للشويح حممود بون عثموان القاضوي، طبعوة مصوطفى البوايب : انظر

، وعلموواء جنوود خووالل مثانيووة قوورون للشوويخ عبوود اهلل البسووام، دار العاصوومة، الريوواع، 226/ 1: 2احللوويب، القوواهرة، ط
 .3/218: 2ط

 .1/273: تفسري ابن سعدي( 1)
 .1/469: املصدر السابق( 2)
، وانظر: التفكري فريضة إسالمية لعباس حمموود العقواد، ضومن موسووعة عبواس حمموود العقواد 23: ( آيات اهلل يف الكون3)

 .0/826: 1اإلسالمية، دار الكتاح العريب، بريوت، ط
 .1/284: مفتاح دار السعادة( 4)
 .1/183: املصدر السابق( 0)
عبووود الووورمحن بووون سوووعدي، طبعوووة الرئاسوووة العاموووة إلدارات البحووووث العلميوووة : للحيووواة السوووعيدة للشووويخالوسوووائل املفيووودة ( 9)

 .27: 4واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياع، ط
 .161: آل عمران( 7)
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ولذلك جند أن الرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم أعظم عباد اهلل تفكرا يف آيات اهلل 
 أكملهم يف ذلك حيث كان يتفكر يف آيات اهلل وخملوقاته. nوخملوقاته، ونبينا 

من آخر الليل  nذات ليلة، فقام النيب  nأنه بات عند النيب  cفعن ابن عباس 
ڈ  ژ      ژ  ژ : قال تعاىل اآلية يف سورة آل عمران فخر  فنظر إىل السماء، مث تال هذه

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڻ  ڻ  ۀ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  

 ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
مث  ،مث قام فصلى ،مث رجع إىل البيت فتسوك وتوضأ ،(1)

مث رجع فتسوك فتوضأ مث قام  ،هذه اآلية اضطجع، مث قام فخر  فنظر إىل السماء فتال
 .(2)«فصلى

فيه أنه يستحب قراءهتا عند االستيقاظ يف الليل مع النظر إىل ": t (3)قال النووي
السماء ملا يف ذلك من عظيم التدبر، وإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه استحب تكريره قراءة 

 .(4)هلل سبحانه وتعاىل أعلم"هذه اآليات، كما ذكر يف احلديث وا
 .(0)« وال تتفكروا يف اهلل ،تفكروا يف خلق اهلل» : يأمر بالتفكر فيقول nوكان 

                                           
 .161-163: ( آل عمران1)
: ارة، بوواح السووواككتوواح الطهوو: 1حمموود فووؤاد عبوود البوواقي، املكتبووة اإلسووالمية، اسووتانبول، ط: حتقيووق ( صووحيح مسوولم،2)

 (.209برقم ) 1/221
اجملمووع : ( هو أبو زكريا حيو  بون شورف ُموري بون حسون بون حسوني احللاموي النوووي، أحود أعوالم الشوافعية، مون مؤلفاتوه3)

 . 979شرح املهذح، شرح صحيح مسلم، رياع الصاحلني، تويف عام 
عبوود الفتوواح احللووو وحممووود : لسووبكي، حتقيووق، وطبقووات الشووافعية الكوورب  ل4/1473: تووذكرة احلفوواظ للووذهيب: انظوور

 .8/360: 2الطناحي، دار هجر، القاهرة، ط
 .2/140: 1437شرح النووي على صحيح مسلم، دار الكتاح العريب، بريوت، ( 4)
: 1410طووووارق بوووون عوووووع اهلل وعبوووود ايسوووون احلسووووي ، دار احلوووورمني، القوووواهرة، : ( رواه الطوووورباين يف األوسووووط، حتقيووووق0)

: 1عبووود العلوووي حامووود، الووودار السووولفية، بومبووواي، ط: (، والبيهقوووي يف شوووعب اإلميوووان، حتقيوووق9316م )بووورق 9/203
. قال العراقي يف املغ  عون محول األسوفار "هذا إسناد فيه نظر ": (، من حديث ابن عمر وقال116برقم ) 1/308

== 
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ومن بعدهم من التابعني ميتثلون هذا، وينظرون يف ملكوت اهلل  gوكان الصحابة 
ت اهلل املشاهدة وآياته املتلوة، واليت تتضمن آيات الشرعية ، ويتفكرون يف آيانظر تفكر واعتبار
 .وآياته الكونية

عن أفضل عبادة  xوقد وردت اآلثار الكثرية عنهم يف ذلك، فقد سئلت أم الدرداء 
 .(1)"التفكر واالعتبار ": قالت zأيب الدرداء 

 (3)، وعن احلسن البصري(2)«تفكر ساعة خري من قيام ليلة»: zوقال أبو الدرداء 
t :" ر بن قيس ، وقال عام(4)"أفضل العمل الورع والتفكرz : مسعت غري واحد وال

 .(0)إن ضياء اإلميان أو نور اإلميان التفكر: يقولون nاثنني وال ثالثة من أصحاح حممد 
ركعتان مقتصدتان يف تفكر، خري من قيام ليلة " :قوله zوقد روي عن ابن عباس 

  .(9)"والقلب ساه

                                           
== 

فيووه : قلووت: 4/032: -وم الووديناملطبوووع مووع إحيوواء علوو -يف األسووفار يف ختووريا مووا يف إحيوواء علوووم الوودين موون أخبووار
الوازع بن نافع مرتوك، وأخرجه أبو نعيم يف احللية باملرفوع منه بإسوناد ضوعيف ورواه األصوبهاين يف الرتغيوب والرتهيوب 
من وجه أخر أصح منه. أ.هو. وقال السخاوي يف املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة، 

: (342بورقم ) 161: -ملا ذكور أسوانيد احلوديث – 4ن اخلشت، دار الكتاح العريب، بريوت، طحممد عثما: حتقيق
برقم  4/360وأسانيدها ضعيفة؛ لكن اجتماعها يكتسب قوة، واملعىن صحيح. وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 وبالملة فاحلديث مبجموع طرقه حسن عندي واهلل أعلم.: (1788)
 .168: 1حممد السعيد بسيوين زغلول، دار الكتاح العريب، بريوت، ط: ام أمحد، حتقيقكتاح اللهد لإلم( 1)
 .232: املصدر السابق( 2)
 . 113هو أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن بن يسار البصري، إمام حافظ مفسر، من أئمة التابعني، تويف عام ( 3)

: ، وسري أعالم النبالء0/109: 2ادر، بريوت، طإحسان عباس، دار ص: الطبقات الكرب  البن سعد، حتقيق: انظر
4/093. 

حممود حمووي : روضووة العقوالء ونلهوة الفضوالء أليب حووامت حممود بون حبوان البسوويت، حتقيوقو ، 1/223: ( إحيواء علووم الودين4)
 .331: 1الدين عبد احلميد، دار املغ ، الرياع، ط

 .448/ 1: ( تفسري ابن كثري0)
 .146: 2ن نصر املروزي، أختصره أمحد بن علي املقريلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، طخمتصر قيام الليل يمد ب(9)
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يف رجل أكل فشبع وأكثر  tونقل عن اإلمام أمحد  ": t(1)قال ابن رجبو
كان أكثر فكرة أيهما أفضل ؟ فذكر ما جاء الصالة والصيام، ورجل أقل األكل فقلت نوافله، و 

وهذا  -يع  الفكر-فرأيت هذا عنده أكثر : تفكر ساعة خري من قيام ليلة، قال: يف الفكر
وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو املنصوص  ،يدل على تفضيل قراءة التفكر على السرعة

 .(2)صرحيا عن الصحابة والتابعني"

عن غفلة أكثر الناس عن التفكر يف آياته، ودالئل  k ومع هذا كله فقد أخرب اهلل
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ژ : قال تعاىل توحيده كما

 . (3) ژٹ  
 ،هلل واألرع السماواتوكم من آية يف : -جل وعل-يقول  ": t (4)ابن جريرقال 

، وكالبال السماواتعربة  وحجة ، وذلك كالشمس والقمر والنجوم وحنو ذلك من آيات و 
يعاينوهنا : يقول ،ژٿ  ٿ   ژ ، والبحار والنبات واألشجار وغري ذلك من آيات األرع

ا، هبفيمر ون هبا معرضني عنها ال يعتربون هبا، وال يفكرون فيها وفيما دلت عليه من توحيد ر 
 .(0)"ر الذي خلقها وخلق كل  شيء فدب رهااال تنبغي إال للواحد القه ولوهةوأن األ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ : قال تعاىل: وقال تعاىل يف ذم الغافلني عن آيات اهلل

                                           
فووتح البوواري شوورح صووحيح البخوواري، : هووو أبووو الفوور  عبوود الوورمحن بوون أمحوود بوون رجووب البغوودادي احلنبلووي، موون مؤلفاتووه (1)

 . 760وجامع العلوم واحلكم، والتخويف من النار وغريها، تويف سنة 
 .9/233: ، وشذرات الذهب321: 2: نةالدرر الكام: انظر
مشوهور بون حسون آل سولمان، دار ابون القويم، : تقرير القواعد وحترير الفوائود لعبود الورمحن بون أمحود بون رجوب، حتقيوق (2)

 .1/134: 1الدمام، ط
 .130: يوسف( 3)
جامع البيان يف تأويول : فاته( هو أبو جعفر حممد بن يليد بن كثري الطربي، اإلمام املفسر، أحد أعالم السلف، من مؤل4)

 . 313آي القرآن، وتاريخ األمم وامللوك، وصريح السنة، وغريها، تويف سنة 
 .2/293: ، شذرات الذهب14/297: سري أعالم النبالء: انظر

 .13/62: ( تفسري الطربي0)
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پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

 . (1) ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
 اهلل بلقاء كفروا الذين األشقياء حال عن خمربًا تعاىل اهلل يقول ": tقال ابن كثري 

 .نفوسهم إليها واطمأنت الدنيا احلياة هبذه شيئا، ورضوا ئهلقا يف يرجون وال القيامة يوم
 آيات عن افلونغ وهم ،(2)هبا رضوا رفعوها حىت وال زينوها ما واهلل: t احلسن قال

 النار جلاء معادهم يوم مأواهم نفإهبا،  يأمترون فال فيها، والشرعية يتفكرون فال الكونية اهلل
 باهلل الكفر من فيه هم ما واإلجرام، مع واخلطايا اآلثام من دنياهم يف يكسبون كانوا ما على
 .(3)"اآلخر واليوم ورسوله

مليئة  n، وآيات القرآن وسنة الرسول وعلى هذا فالتفكر دعوة قرآنية، وسنة نبوية
ٿ   ٹ      ژ : قال تعاىل بالدعوة إىل التفكر والتدبر يف اآليات املسطورة، واآليات املنظورة،

 .(4) ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   

                                           
 .8-7: ( يونس1)
:  حوامت عبود الورمحن بون حممود الورازي، حتقيوقوالصحابة والتابعني البن أيب n( تفسري القرآن العظيم مسنداً عن رسول 2)

 9/1628: .3أسعد حممد الطيب، مكتبة نلار مصطفى الباز، مكة، ط
 .2/422: ( تفسري ابن كثري3)
 .44: ( النحل4)
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 لكونيةالحكمة من اآليات ا: لثالثالمطلب ا

يف القرآن الكرمي ما يليد على ألف آية تتحدث عن معامل هذا الكون، وتذكر مفرداته من 
السماوات واألرع، والشمس والقمر، والكواكب والنجوم، والبال والبحار واألهنار، واملطر 

 .(1) والرعد والربق
الكرمي جملرد هذه اآليات الكونية وما تدل عليه من حقائق علمية، مل تذكر يف القرآن و 

، وإمنا هي سيقت مساقا تابعا للغرع الذكر، أو من أجل بياهنا للناس وداللتهم عليها ابتداءً 
كاأللوهية والنبوات : االستدالل هبا على قضايا كرب  من واهلدف الذي ذكرت يف ثناياه،

 .(2)والبعث
يته ملن يتفكر فهذا الكون وعجائبه وتنوعه عالمات بينة تثبت قدرة اهلل وحكمته ووحدان

 ويتدبر.
وهلذا يستدل سبحانه  ": يف بيان احلكمة من هذه اآليات الكونية tقال ابن القيم 

يف كتابه باحلوادث تارة، وباختالفها تارة، إذ هذا وهذا يستللم ربوبيته وقدرته واختياره، ووقوع  
ى ربوبيته وحكمته كل الكائنات على وفق مشيئته، فتنوع أفعاله ومفعوالته من أعظم األدلة عل

 ..وعلمه".
 ،وامللك والربوبية احلكمة لوازم من واختالفها املخلوقات تنويع أن واملقصود": مث قال 
 .(3)"أيضا وأمته محد أكمل كله ذلك على احلمد فله ،احلمد موجبات من أيضا وهو

                                           
يموود السوويد راضووي جربيوول، ضوومن حبوووث نوودوة عنايووة  عنايووة املسوولمني بووإبراز وجوووه اإلعجوواز يف القوورآن الكوورميانظوور: ( 1)

 .81: 1421لعربية السعودية بالقرآن الكرمي وعلومه، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، اململكة ا
( انظر: مسات اآليات الكونية الواردة يف القرآن الكرمي للشيخ ناصر املاجد، موقع ملتقى أهل التفسري على الشبكة 2)

 Http://www.tafsirmail.com/index.php?subaction ،0: 1420العنكبوتية، 
=showfull&id=1079908381&archive=&start_from=&ucat=1&do=maqalat 

-214: 1عمر بن حممود أبوو عمور، دار ابون القويم، الودمام، ط: ( طريق اهلجرتني وباح السعادتني البن القيم، حتقيق3)
210. 
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 لبعض اآليات الكونية حكمًا خاصة هبا باإلضافة إىل احلكم السابقةkوقد بني اهلل
 من كمال القدرة والداللة على الربوبية واأللوهية والبعث، ومن ذلك احلكمة يف خلق النجوم،

ڈ  ڈ  ژ    ژ  ژ : قال تعاىلو  ،(1) ژٺ  ٺ  ٺ     ٺڀژ : قال تعاىل

 .(2) ژک  گ  گ   گ       کڑ   ڑ  ک  ک
للشياطني،  للسماء، ورجوما زينة جعلها: لثالث النجوم هذه خلق": tقال قتادة 

 له علم ال ما نصيبه، وتكلف أخطأ، وأضاع ذلك بغري فيها تأول هبا، فمن يهتد  وعالمات
 .(3)"به

 وتغلغل، املخلوقات هذه يف العاقل تدبر كلما أنه واحلاصل": tقال ابن سعدي 
 براهني وكتب، آيات صحائف وأهنا، وباحلق للحق خلقت أهنا علم، الكائنات بدائع يف فكره

، اآلخر اليوم من الرسل به أخربت وما، ووحدانيته نفسه عن به أخرب ما مجيع ىعل ودالالت
 العامل أن فتعرف، ومصرفها مدبرها على استعصاء وال تدبري هلا ليس، مسخرات مدبرات وأهنا
، املخلوقات مجيع عن بالذات الغ  وأنه، صامدون وإليه، مفتقرون إليه كلهم والسفلي العلوي
 .(4)"سواه رح وال، هو إال إله فال

                                           
 .19: ( النحل1)
 .0: ( امللك2)
 .36: ( سبق خترجيه3)
القووران لعبوود الوورمحن بوون سووعدي، وزارة الشووؤون اإلسووالمية واألوقوواف والوودعوة صووة تفسووري تيسووري اللطيووف املنووان يف خال( 4)

 .32: 1واإلرشاد باململكة العربية السعودية، ط
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 اآليات الكونية وتثبيت العقيدة: المطلب الرابع

العقيدة الصحيحة هي أعظم ما جاءت به الرسل، وكل خري يف الدنيا واآلخرة  نإ
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  ژ : قال تعاىل متوقف على حتقيقها كما

لذا ع   ،(1) ژڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گگ  گ  گ
 .(2)والنقلية العقلية والرباهني بالدالئل النفوسها يف بتثبيت املطهرة والسنة الكرمي الكتاح

 وعشرين ثالثا ربه رسالة يبلغ مكث أن بعد األعلى الرفيق إىل n اهلل رسول وانتقل
 ،هاتثبيتالدعوة إىل العقيدة الصحيحة و  األوىل مهمته كانت،  مبكة سنة عشرة ثالث منها، سنة
 منها يتصل ما أو n الرسول صدق على التدليل أو وتعاىل سبحانه باهلل منها يتصل ماو 

 .اآلخر باليوم
 يف العقول ذوو هبا ليقتنع واألدلة الرباهني تناولت املكيةولذلك جند أن غالب السور 

  .العقيدة تثبيت

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ     ڇ  ژ  : قال تعاىل

 .(3) ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  
 بطها، ور وهذا دليل على قدرة خالق -الضحى والليل –هباتني اآلتني  سبحانه اهلل قسمفأ
، (4)بل بني أنه ربه ،ومل جيفوه ،عه ربهمل يد   nبني التأكيد على أن حممدًا و  الكونآيات  بني

                                           
 .67: النحل( 1)
يف بيوووان أن القووورآن مجوووع بوووني األدلوووة العقليوووة والنقليوووة، : الصوووواعق املرسووولة علوووى الهميوووة واملعطلوووة البووون القووويم: ( انظووور2)

، 984، 464-2/493: ل باآليوووات الكونيوووة علوووى التوحيووود وإفوووراد اهلل بالعبوووادة مموووا فيوووه تثبيوووت للموووؤمننيواالسوووتدال
ومحايوة اجملتموع املسوولم مون االحنووراف الفكوري د. عبوود اهلل اللايودي، جملوة البحوووث اإلسوالمية، الرئاسووة العاموة للبحوووث 

 . 236: (77العلمية واإلفتاء، العدد )
 .0-1: ( الضحى3)
 .4/008: سري ابن كثري( تف4)
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  ويف هذا تثبيت له. 

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  : قال تعاىلو 

ہ  ہ  ہ      ہڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ

ۇ  ۇ    ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

ې    ېۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې

ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

 .(1)ژۈئ

ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ک  گ   ژ: تعاىل يقول ": tقال ابن سعدي 

 ربكم، تصدقوا أن عليكم الواجب أن مع بوقوعه، علم وعدم واشتباه، شك أي ژگ
 كل تشاهدوهنما، عقليني دليلني فهاكم الريب، إال أبيتم إذا ولكن ذلك، يف رسله وتصدقوا
 .الريب قلوبكم عن ويليل فيه، شككتم ما على قطعية داللة يدل منهما، واحد
 .(2)سيعيده ابتدأه الذي وأن اإلنسان، خلق بابتداء االستدالل: أحدمها 

كما أنه  املوتى، سيحي أحياها الذي وأن"،(3)"موهتا بعد األرع إحياء: الثاين والدليل
 واملخلوقات واألرع، السماوات خلق وهو ذلك، من أكرب هو ما على بقدرته ذلك قررقد 

 إحياء يستبعدون شيء فألي - إنكاره على يقدروا ولن - ذلك املنكرون أثبت فمىت العظيمة،
 .(4)"املوتى؟

                                           
 .0: ( احلا1)
 .12/9: تفسري القرطيبانظر: ( 2)
 باختصار. 1361-3/1363: ( تفسري ابن سعدي3)
( القواعد احلسان املتعلقة بتفسري القرآن لعبد الرمحن بون سوعدي، اعتوىن بوه خالود بون عثموان السوبت، دار ابون الووزي، 4)

 .33: 1الدمام، ط
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 : ن ذلكولقد تنوعت أساليب القرآن يف تثبيت العقيدة من خالل اآليات الكونية، م
 ونبذ التوحيد هو الذي احلق إىل والوصول لإلقناع كطريقة السؤال القرآن استخدم: أوالا 
 منكرا تعاىل ، فقال، مستداًل على ذلك بذكر بعض اآليات الكونيةالشرك هو الذي الباطل
ھ   ژ : قال تعاىل: (1)بربوبيته فيه يقرون الذي الوقت يف عبادته يف باهلل شركهم الكفار على

 ،(2) ژۆ  ۈ  ۆے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   ۇ  ۇ
ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ژ : قال تعاىلو 

ۇئ  ۇئ  ژ: قال تعاىلو  ،(3) ژحئ  مئ  ىئ  يئ    جئی  ی  ی  یىئ  ىئ

 .(4) ژېئ  ېئ    ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ

 تصديق خرب األنبياء حبصول بعض اآليات الكونية.: ثانياا 
. بشقتني nانشق القمر على عهد رسول اهلل : قال zفعن عبد اهلل بن مسعود 

 nأن أهل مكة سألوا رسول اهلل  zويف حديث أنس  .«اشهدوا»: nفقال رسول اهلل 
 .(0)أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر

 تصديق خربه ببعض اآليات الكونية، كما nولذلك تر  املشركني يطلبون من النيب 
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہژ : قال تعاىل

  .(9)  ژڭ   ڭ  

                                           
مي وأثره يف الرتبية والتعليم ألمحد بن عبد الفتاح ضليمي، جملة الامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، ( السؤال يف القرآن الكر 1)

 .38: (111العدد )
 .91: ( العنكبوت2)
 .93: ( العنكبوت3)
 .87: ( اللخرف4)
 (.2832، 2833برقم ) 2106-4/2108: ( صحيح مسلم، كتاح صفة القيامة والنة والنار، باح انشقاق القمر0)
 .03: ( العنكبوت9)
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 على أنلل هال: قري  من املشركون وقالت ": يف تفسري اآلية tجرير  قال ابن 
 يا قل ؟لعيسى آية واملائدة لصاحل، الناقة جعلت كما علينا، هلل حجة تكون ربه، من آية حممد
 أنا وإمنا ژۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ژ غريه هبا اإلتيان على يقدر ال اهلل، عند اآليات إمنا: حممد
 ربكم عند من به جاءكم وما ،برسوله كفركم على وعقابه اهلل بأس أنذركم لكم، نذير

 هتتدون أنكم علم لو"kمث  إن اهلل  ،(1)"إنذاره لكم أبان قد: يقول ژڭ  ژ
 قصدكم أمنا منكم يعلم لديه، ولكنه عليه، يسري سهل ذلك ألن سؤالكم؛ إىل ألجابكم
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ: قال تعاىل ، كما(2)"ذلك إىل جييبكم واالمتحان، فال التعنت

ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀپ  پ  پ  پ  ڀ

 .(3) ژٹ  
قال ومن ذلك اجمللس الذي جلس فيه املشركون يطلبون اآليات على وجه العناد والكفر، 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ: تعاىل

ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  

ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ        ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ

 .(4) ژٴۇ  ۋ  
 اسرتشاًدا ذلك يسألون أهنم منهم اهلل علم لو"له، هؤالء اجتمع الذي اجمللس وهذا

                                           
 .21/11: ( تفسري الطربي1)
 .3/428: ( تفسري ابن كثري2)
 .06: اإلسراء( 3)
 .63-63: ( اإلسراء4)
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  .(1)"وعناًدا كفرًا ذلك يطلبون إمنا أهنم علم إليه، ولكن ألجيبوا
بيان عبودية مجيع الكائنات هلل تعاىل مبا يف ذلك اآليات الكونية، فال يستوح  : ثالثاا 

 السائر إىل اهلل من قلة السالكني على الطريق فإن مجيع املخلوقات العلوية والسفلية تسجد
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  ژ : قال تعاىل إال من حق عليه العذاح، kوتسبح هلل 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  

 .(2) ژڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     گک  ک  ک  ک  گ    گ  گ  ڑڈ  ژ  ژ  ڑ   ڈڎ

 واألرع السماوات ملك هلل  فيها، ف هخبلقها وحكمته وتصرف kرد اهلل بيان تف: رابعاا 
 واملغفرة والشرعية، القدرية التصاريف من شاء مبا فيهما يتصرف ،وما فيهما وما بينهما

 . (3) ومغفرته الواسعة ورمحته حكمته اقتضته ما حبسب والعقوبة،
إال اهلل، وهي من أهم  يف الطرق الكلية إىل العلم بأنه ال إله t قال ابن سعدي
 باخللق املنفرد تعاىل بأنه العلم: الثاين ": وأهنا مثان طرق وذكر منها ،األمور يف تثبيت العقيدة

 ".باأللوهية املنفرد أنه بذلك فيعلم والتدبري،
 أعظم التوحيد على تدل اليت والنفسية، األفقية األدلة من اهلل أقامه ما: الثامن": مث قال

 وغرائب حكمته، وبديع صنعته، لطائف من أودعها مبا حاهلا بلسان عليه ديوتنا داللة،
 . (4)"خلقه

 لسؤال أولياءه عن طلبهم بعض اآليات الكونية.  kإجابة اهلل : خامساا 
بعض آياته الكونية، وقد سأل إبراهيم  kفإن مما يثبت عقيدة املؤمن أن يريه اهلل 

                                           
 ،717-2/714: 1حمموود النموور وآخوورون، دار طيبووة، الريوواع، ط: معووامل التنليوول أليب حمموود احلسووني البغوووي، حتقيووق (1)

 .3/97: تفسري ابن كثري: وانظر
 .18: ( احلا2)
 .1/418: ، تفسري ابن سعدي294-3/293: ، تفسري ابن كثري200-3/204: تفسري البغويانظر: ( 3)
 .4/1908: ( تفسري ابن سعدي4)
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p قال : ريد أن يطمئن قلبه هبا، كما أخرب اهلل عنهربه أن يريه آية من آياته الكونية، ي
ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پژ : تعاىل

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ     ٿٺ  ٿ

 . (1) ژڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 فإن ؛العلم زيادة قبل من لكن ،شك جهة من تعرع مل p إبراهيم قبل من املسألةف
 به يلداد مما اليقينية األدلة تواردو  ،االستدالل يفيد ال ما والطمأنينة املعرفة من يفيد العيان
 .(2)اإليقان به ويكمل اإلميان

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ژ : نيوقال عن احلواري

ى  ى  ائ  ائ   ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ېۉ  ۉ  ې  ې  ې

ٱ  ٻ  ٻ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   

  ٿٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 .(3) ژٹ   ٿ  ٿ   ٹ 

 السووووووماء مووووون لنوووووا رزقًوووووا نلوهلوووووا شووووواهدنا إذا ژۈئ  ۈئ    ژ ": t قوووووال ابووووون كثوووووري
ىئ  ىئ  ی   ژ برسووووووووالتك، وعلًمووووووووا بووووووووك إميانًووووووووا ونوووووووولداد أي ﴾ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ﴿

 جئووت مووا وصوودق نبوتووك علووى وحجووة وداللووة اهلل، عنوود موون آيووة أهنووا ونشووهد أي  ژی  
 .به

                                           
 . 293: ( البقرة1)
حمموود بوون سووعد آل سووعود، : ( أعووالم احلووديث يف شوورح صووحيح البخوواري أليب سووليمان محوود بوون حمموود اخلطووايب حتقيووق2)

 .4/2317: ، تفسري ابن سعدي110-114/ 1: شرح السنة للبغوي ،،1049/ 3: 1جامعة أم القر ، مكة، ط
 .114-112: ( املائدة3)
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 إجابتك وعلى األشياء، على قدرتك على تنصبه دليال أي ژ  ٿٺ  ٿ ژ: وقوله
 .(1)"عنك أبلغه فيما فيصدقوين ،دعويت

 سرد اآليات الكونية واإلشارة إىل االعتبار هبا.: سادساا 
 العقلية، باألدلةتؤيد ذلك و  فقراءة اآليات اليت تتحدث عن إثبات ربوبية اهلل وألوهيته،

 وتؤكده بسرد اآليات الكونية مما يليد الثبات واإلميان، ويدفع الوسوسة والشكوك واألوهام.
ذلك يرشد اهلل تعاىل إىل االعتبار مبا يف اآلفاق واألنفس من اآليات املشاهدة كخلق ول
واألرع وما فيهما، وأن كل ذلك دال على حدوثها، وعلى وجود خالقها  السماوات
ڱ   ں  ں    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱژ : قال تعاىل ،(2)وحكمته

. وملا مسع هذه (4) ژڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ : قال تعاىلو  ،(3) ژڻ  ڻ  
كاد قليب أن : قبل إسالمه وما تضمنته من بليغ احلجة، قال zاآلية جبري بن مطعم 

 . z(9)قلبه وذلك أول ما وقر اإلميان يف  ،(0)يطري

                                           
 .1/407: ، وتفسري ابن سعدي9/390: تفسري القرطيب: ، وانظر2/123: ( تفسري ابن كثري1)
ور أليب ، ونظووم الوودرر يف تناسووب اآليووات والسوو3/416: ، وتفسووري ابوون كثووري332-3/331: جمموووع الفتوواو : ( انظوور2)

، مصوورة عون طبعوة دائورة 1حممد بن عمران األعظمي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط: احلسن إبراهيم البقاعي، حتقيق
 .23/223،231، 18/94: املعارف العثمانية

 .16: العنكبوت( 3)
 .30: الطور( 4)
 (.4804برقم ) 604: ( صحيح البخاري، كتاح التفسري، سورة الطور0)
 (.4323برقم ) 792: ( صحيح البخاري، كتاح املغازي، باح شهود املالئكة بدراً 9)



65 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 عبودية الكائنات لرب العالمين: سالمطلب الخام

ربوبية : هو خالق كل شيء وربه ومليكه، وهذه الربوبية للمخلوقاته على نوعني kاهلل 
 عامة، وربوبية خاصة. 
 ربوبية ذكر قرآنال يف كثر  ": يف بيان أنواع ربوبية اهلل ملخلوقاته tقال ابن سعدي 

 : نوعني على وهي. ولوازمها ومتعلقاهتا لعباده الرح
 املكلفني، وغري مكلفوها بل ؛وفاجرها برها: املخلوقات مجيع فيها يدخل: عامة ربوبية

 تضطر أو حتتاجه ما وإعطائها وتدبريها، ورزقها خبلقها املنفرد تعاىل أنه وهي. المادات حىت
 .أحد عنها خير  ال الرتبية فهذه ومقاصدها فعهامنا وحصول بقائها، يف إليه

 لتكميله ويوفقهم الكامل، باإلميان فريبيهم وأوليائه، ألصفيائه تربيته يف: الثاين والنوع
 وجينبهم لليسر  وييسرهم الرذيلة، األخالق   عنهم ويدفع الميلة، باألخالق وُيكملهم
 واآلجلة، العاجلة ايبوبات وإنالة شر، كل من واحلفظ خري، لكل التوفيق: وحقيقتها. العسر 
 .واآلجلة العاجلة املكروهات وصرف

پ  پ  ژ : تعاىل قوله مثل األول، املعىن هبا املراد فإن تعاىل ربوبيته أُطلقت فحيث

 قُيدت وحيث .ذلك وحنو ،(2) ژ  ۇئەئ  ەئ  وئ     وئژ : تعاىل وقوله ،(1) ژپ  پ  
 وهو. الثاين النوع هبا املراد فإن وأتباعهم، األنبياء من هبا السؤال وقع أو ويرضاه، حيبه مبا

وهلذا جتد أسئلة األنبياء وأتباعهم يف القرآن بلفظ الربوبية غالباً،  .وزيادة األول للمعىن متضمن
 .(3)يته اخلاصة"فإن مطالبهم كلها داخلة حتت ربوب

فهي أيضاً  kهذا من جهة ربوبية اهلل ملخلوقاته، أما من جهة عبودية املخلوقات هلل 
                                           

 .2: الفاحتة( 1)
 .194: األنعام( 2)
حممود زهوري الشواوي ، املكتوب اإلسوالمي، : العبودية لشويخ اإلسوالم ابون تيميوة، حتقيوقوانظر: ، 83: ( القواعد احلسان3)

 .02-7: 2بريوت، ط
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 عبودية عامة، وعبودية خاصة.: على نوعني
: نوعان العبودية ": يف بيان انقسام العبودية إىل عامة وخاصة tقال ابن القيم 

 وفاجرهم برهم هلل كلهم األرعو  السماوات أهل عبودية العامة فالعبودية ،وخاصة عامة
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ : قال تعاىل ،وامللك القهر عبودية فهذه وكافرهم مؤمنهم

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

  ...(2)وكافرهم مؤمنهم فيه يدخل فهذا، (1) ژۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ  

ۀ  ۀ   ہ   ژ : قال تعاىل ،األوامر وإتباع وايبة الطاعة فعبودية الثاين النوع وأما

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ  : وقال تعاىل ،(3)ژہ  ہ  ہ  ھ   ھ  

ے     ےہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ۀڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ

 ... (4)ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ڭۓ  ۓ  ڭ
 .(0)"إهليته عبيد هم وواليته طاعته وأهل ،ربوبيته عبيد كلهم لقفاخل 

القهر والتسخري، وهو يشمل مجيع : وهو افدل ما سبق على أن للعبودية معىن عام
 الطاعة وايبة واإلتباع، وهو يشمل أهل طاعة اهلل وواليته. : وهو االكائنات كلها، ومعىن خاص

نات كلها خيضع خلالقه وباريه ويؤدي عبوديته له وهذا الكون الواسع مبا فيه من الكائ

                                           
 .63-88: ( مرمي1)
 .134: العبودية: ( انظر2)
 .98: اللخرف( 3)
 .18-17: اللمر( 4)
حمموود حاموود الفقووي، دار الرشوواد احلديثووة، : ( موودار  السووالكني بووني منووازل إيوواك نعبوود وإيوواك نسووتعني البوون القوويم، حتقيووق0)

 .1/130: الدار البيضاء



67 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

يف  -غري اإلنسان -وقد جاء يف النصوص الشرعية ما يدل على دخول الكائنات سبحانه. 
طاعة والسجود والتسبيح واالستغفار واإلسالم واإلشفاق واخلشوع املعىن اخلاص للعبودية، كال

وذلك مبا أودعه اهلل فيها من اإلدراك ، (1)ومساع األذان وشهادهتا للمؤذن يوم القيامة وغريها
  والتمييل.

ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  ژ  : قال تعاىل

 .(2)ژوئ  ۇئ  
 يا أنت أما فيكما، خلقت مبا جيئا: رعواأل للسماء اهلل قال ": tقال ابن جرير 

 ما فأخرجي أرع يا أنت وأما والنجوم، والقمر الشمس من فيك خلقت ما فأطلعي مساء
 جئنا ﴾وئ  وئ  ۇئ  ﴿ األهنار عن وتشق ق ي والنبات، والثمار األشجار من فيك خلقت
 .(3)"أمرك نعصي ال ألمرك مستجيبني خلقك، من فينا أحدثت مبا

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  ژ : خمربًا عن سجود الكائناتوقال تعاىل  

   ڈچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 . (4)ژڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     گک  ک  ک  ک  گ    گ  گ  ڑڈ  ژ  ژ  ڑ
فأثبت اهلل السجود هلذه الكائنات، ولكن ال نعلم كيفيته، وال يللم أن سجودها على 

 سبعة أعضاء كسجود املسلمني، إذ سجود كل شيء حبسبه.
 يسجد فإنه له، شريك ال وحده للعبادة املستحق أنه تعاىل ربخي": tقال ابن كثري 

                                           
ابون تيميوة، ضومن جوامع الرسوائل البون تيميوة، اجملموعوة رسوالة يف قنووت األشوياء كلهوا هلل تعواىل لشويخ اإلسوالم : ( انظر1)

وموا بعودها، وعبوديوة الكائنوات لورح العواملني لفريود  3: 1حممود رشواد سوامل، دار العطواء، الريواع، ط: األوىل، حتقيق
 وما بعدها. 244: 1إمساعيل التوين، مكتبة الضياء، جدة، ط

 .11: ( فصلت2)
 .4/131: سري ابن كثريتف: ، وانظر24/114: ( تفسري الطربي3)
 .18: ( احلا4)
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  .(1)"به خيتص مما شيء كل وسجود وكرها طوعا شيء كل لعظمته

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳژ  : قال تعاىلو 

 .(2)ژۀ   ہ       ہ  ہ    ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ
 أي فيهن، ومن واألرع السبع السماوات تقدسه: تعاىل قولي": tقال ابن كثري 

 بالوحدانية له وتشهد املشركون، هؤالء يقول عما وتكربه وجت ل ه وتعظمه وتنلهه املخلوقات، من
 .وإهليته ربوبيته يف

 يسبح إال املخلوقات من شيء من وما أي ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ﴿: وقوله...
 خبالف ألهنا الناس؛ أيها تسبيحهم تفقهون ال أي ﴾ ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ ﴿ اهلل حبمد
 ابن عن البخاري صحيح يف ثبت كما ...،(3)والماد والنبات احليوانات يف عام وهذا. لغتكم
 .(0)"(4)يُؤكل وهو الطعام تسبيح نسمع كنا: قال أنه z مسعود

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ژ : قال تعاىلفقد  ،وأما اإلسالم

 .(9)ژۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
 مجيعها املخلوقات ألن وكرها طوعا الكائنات إسالم فذكر": tقال ابن تيمية 

 مسلمون فهم ،مدبرون له مدينون وهم ،أنكره أو بذلك املقر أقر سواء ،العام التعبد له متعبدة
 إال قوة وال حول وال ،وقضاه وقدره شاءه عما خرو  املخلوقات من ألحد ليس وكرها طوعا له
 ،ومصورهم وبارئهم كلهم خالقهم وهو ،يشاء كيف فهميصر   ومليكهم العاملني رح وهو ،به

                                           
 .3/223: ( تفسري ابن كثري1)
 .44: ( اإلسراء2)
 .234دية الكائنات لرح العاملني: عبو ، و 1/4: رسالة يف قنوت األشياء كلها هلل: ( انظر3)
 .(3076) برقم 980: ، كتاح املناقب، باح عالمات النبوةالبخاري ( صحيح4)
 اختصار.ب 3/40: ( تفسري ابن كثري0)
 .83: ( آل عمران9)
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 القهار الواحد سبحانه وهو ،مقهور دمعب   حمتا  ريفق مفطور مصنوع مربوح فهو سواه ما وكل
 .(1)"املصور البارئ اخلالق

 .(2)ژٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹژ : قال تعاىلف وأما القنوت،
قها واملقصود أن هذه اآليات تؤكد أن مجيع املخلوقات، احليوانات منها والنباتات، ناط

 .(3)وجامدها، تسبح اهلل ومتجده وتقدسه وتصلي له وتوحده
كل أن   حني يتصور القلبوهذه العبادة من هذه املخلوقات آية من آيات اهلل العظيمة 

كل حيوان ، و كل نبتة وكل شجرة، و كل زهرة وكل مثرة، و كل حبة وكل ورقة، و حصاة وكل حجر
 ، وكل سكان األرع والسماء،املاء واهلواء وكل ساحبة يف األرعكل دابة على ، و وكل إنسان

 كلها تسبح اهلل وتتوجه إليه يف عاله.
ولقد أنكر هذه العبودية طائفة من الناس حبجة أن هذه الكائنات ال تعقل وال تدرك 

، وما ورد يف النصوص من سجود هذه الكائنات أو تسبيحها kوليس هلا أي عبودية هلل
 قوله . فقالوا عن سجود الشمس يف(0)أو اجملاز (4)ا بالتأويلأو حنو ذلك اضطر إىل القول فيه

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ژ : تعاىل

ک  ک  ک  ک    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ   ڈڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

                                           
 .134: ( العبودية1)
 .29: ( الروم2)
، ورسوووالة يف قنووووت األشوووياء كلهوووا هلل تعووواىل 374، 393، 307، 344، 333، 332/ 4: تفسوووري ابووون كثوووري: ( انظووور3)

 .3: البن تيمية
: ، وجممووع الفتواو 112: تالتعريفوا: صرف اللفظ من االحتمال الراجح إىل االحتموال املرجووح. انظور: ( املراد به هنا4)

احلسوون العلوووي، دار : ، وخمتصوور الصووواعق املرسوولة البوون القوويم اختصووره حمموود بوون املوصوولي، حتقيووق13/288، 0/30
 .1/22: 1أضواء السلف، الرياع، ط

يوووان ، أسووورار البالغوووة يف علوووم الب283: التعريفوووات: اسوووم ملوووا أريووود بوووه غوووري موووا وضوووع لوووه ملناسوووبة بينهموووا. انظووور: ( اجملووواز0)
، 438-437: 1حمموود رشوويد رضووا وأسووامة صووالح الوودين منيمووة، دار إحيوواء العلوووم، بووريوت، ط: للجرجوواين، حتقيووق

 . 2/963: وخمتصر الصواعق املرسلة
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 ژڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     گگ    گ  گ
أن الذي يسجد هو امللك املوكل هبا، وتأويل : (1)

خري السجود بداللة تلك املوجودات على أهنا مسخرة خبلق اهلل، فأستعري السجود حلالة التس
 واالنقياد. 

ژ  ژ  ڑ     ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍژ : تعاىل قوله وعن تسبيح البال يف

، إمنا األمر أن p، أن البال مل تسبح ومل تردد مع داود (2) ژک  ک    ک    کڑ
آها كذلك سبح، إىل غري ذلك من فكان كل من ر  pالبال كانت متشي مع داود 

 .(3)التأويالت الباطلة
والقول باجملاز وتأويل النصوص الشرعية على غري مرادها خمالف هلدي السلف الصاحل بل 
فيه حمادة هلل تعاىل ورسوله يف نفي آيات اهلل تعاىل املنللة وتعطيل معناها. وخمالف ملا جيب أن 

عية، حيث إهنم مأمورون بالتسليم هلا واإلميان هبا وعدم يكون عليه املؤمنون جتاه النصوص الشر 
ې  ى  ى    ائ     ې  ې   ژ : قال تعاىل اخلوع يف الكيفية ما دام قد ثبت صحة النص،

: قال تعاىلو  ،(4) ژۈئ  ېئ  ېئ    ۈئائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ
ٿ    ٺٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ ژ 

  كثرية.. واآليات يف هذا املعىن(0) ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  

                                           
 .18: ( احلا1)
 .13: ( سبأ2)
ار ، وأنوو 404-403، 316/ 4: ،4زاد املسري يف علوم التفسوري البون الووزي، املكتوب اإلسوالمي، بوريوت، ط: ( انظر3)

: 1حممود املرعشولي، دار إحيواء الورتاث العوريب، بوريوت، ط: التنليل وأسورار التأويول املعوروف بتفسوري البيضواوي، حتقيوق
: 2صووووفوان داودي، دار القلووووم، دمشووووق، ط: ، ومفووووردات ألفوووواظ القوووورآن للراغووووب األصووووفهاين، حتقيووووق243، 4/96

363 ،369 . 
 .01: ( النور4)
 .39: ( األحلاح0)
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 احليوانات وسائر المادات يف علما هلل أن السنة أهل ومذهب ": t (1)قال البغوي
گ  گ   ژ  :kقال كما وخشية وتسبيح صالة وهلا ،غريه عليه يقف ال العقالء سو 

ۀ     ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ڳگ    گ  ڳ  ڳ  ڳ

 ژہ  ہ  ہ   
ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ : قال تعاىلو  ،(2)

ڄ  ژ  : ، وقال تعاىل(3) ژې  ې  ى  ى    ېۅ   ۉ  ۉ  ې     ۅ  ۋٴۇ  ۋ

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  

ک  ک  ک  ک  گ    گ    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ   ڈڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 .(0)"تعاىل اهلل إىل علمه ويكل به اإلميان املرء على فيجب، (4) ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳ        گگ
على من فسر السجود والتسبيح بنفوذ مشيئة الرح يف الرد  tوقال ابن تيمية 

 الرح مشيئة بنفوذ وتسبيحها سجودها تفسري أماو  ": وقدرته فيها وداللتها على الصانع فقط
 دائم الزم وصف هذا فإن ؛باطل هذا على فاالقتصار فقط الصانع على وداللتها فيهما وقدرته
 هذا وعلى تعاىل اهلل إىل فقرية حمتاجة قةخملو  كوهنا مثل وهو ،وقت دون وقت يف يكون ال هلا

ٺ     ٺ  ژ : قال تعاىل فإنه هذا املراد وليس ،مسبحة ساجدة تلال ال كلها فاملخلوقات

ۅ   ۅ   ژ: وقال .(9) ژٹ       ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

                                           
معوامل التنليول، وشورح السونة، واألنووار يف مشائول : من مؤلفاته ،مد احلسني بن مسعود الفراء البغوي الشافعي( هو أبو حم1)

 . 019النيب املختار، تويف سنة 
 .4/48: ، وشذرات الذهب436/ 16: سري أعالم النبالء: انظر

 .44: اإلسراء( 2)
 .41: النور( 3)
 .18: احلا( 4)
 .1/99: ( تفسري البغوي0)
 .16-18: ص (9)
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 الرح على وداللتها ،ذلك يعلم أنه عنه وتعاىل سبحانه أخرب فقد ،(1) ژ ې  ۉ  ۉ
  .(2)"الناس عموم يعلمه

أن داللتها على الصانع فقط واالقتصار عليه باطل، وذلك ألن الداللة ": tفبني  
بالعشي  pتسبح مع داود  ال تكون يف وقت دون وقت، فإن اهلل أخرب عن البال أهنا

 ."..واإلشراق، ولو كان املراد الداللة على الصانع لكان ذلك يف كل وقت
أن اهلل ذكر أن سجودها يكون طوعًا وكرهاً، ولو كان متعلقًا بانفعاهلا  tمث ذكر 

 إىل السجود قسم فإنه وأيضا": ملشيئة الرح وقدرته فإن ذلك ال ينقسم إىل طوع وكره، فقال
 منها بطوع ذلك يوصف وال ،وكره طوع إىل ينقسم ال وقدرته الرح ملشيئة وانفعاهلا ،هوكر  طوع
 .ألبتة منها فعل هو ليس فيها الرح فعل دليل فإن ؛كره وال

 إمنا هلا خالقا الرح وكون ،املخلوقات هلذه أفعال والتسبيح السجود أن على يدل والقرآن
 بالغدو بالسجود الظل خص أنه ذلك يبني ،هاإلي أمر نسبة فيه ليس للرح خملوقة كوهنا هو

 .(3)"مربوح خملوق كان وحيث كان مىت والظل ،واآلصال
 لكوهنا بصفاته تعاىل للخالق وشاهدة دالة آية "أن كوهنا ساجدة مسبحة tمث بني  

 وهي االعتبار، هبذا للرح آيات وهي ،هلا الزم كلها املخلوقات يف ثابت معىن وهذا ،له مفعولة
 خملوقا اإلنسان كون بني يفرق كما ،آخر معىن ذاك لكن االعتبار؛ هبذا وآيات ودالئل شواهد
 وعبادته بتأهله يتعلق وهذا ،له الرح بربوبية يتعلق هذا ،هذا غري فهذا ،هلل عابدا كونه وبني
 .(4) "للرح

 وقال أيضاً يف الرد على من قال يللم لسجودها أن يكون هلا سبعة أعضاء، ووضع البهة
 أعضاء سبعة على اإلنسان سجود مثل شيء كل سجود يكون أن جيب وال ": على األرع

                                           
 .41: ( النور1)
 .1/43: ( رسالة يف قنوت األشياء كلها لرح العاملني2)
 .1/44: ( املصدر السابق3)
 .1/44: ( املصدر السابق4)
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 من األمم ومن اإلنسان من خمصوص سجود هذا فإن ؛الرتاح على مدور رأس يف جبهة ووضع
 ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ژ : قال تعاىل كما سجودها وذلك ،يسجد وال يركع
 جنس اسم فالسجود ،كاليهود جنب على يسجد من ومنهم .ركعا ادخلوه قيل اوإمن، (1)

 كل سجود هو هذا أن يظن الناس من كثري صار املسلمني اآلدميني سجود شاع ملا ولكن
 .(2)"أحد

يف الرد على من قال أن تسبيح الشجر وورقه هو داللته على  tوقال ابن القيم 
 ساجدة وكلها ": لقها وأهنا ساجدة هلل مسبحة حبمدهصانعه فقط، بعد أن بني احلكمة يف خ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳژ : قال تعاىل ،حبمده مسبحة هلل

 غلظ ممن تكون أن لعلك، و (3) ژۀ   ہ       ہ  ہ    ۀں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ
 بطالنه يظهر القول هذا أن فاعلم ،فقط صانعها على داللتها التسبيح أن إىل فذهب حجابه
 على الداللة تسمى لغة أي ويف ،آخر موضع يف أكثرها ذكرنا قد وجها ثالثني من أكثر من

 كتابه يف ذلك تعاىل ذكر كما ،خشيته من وهبوطا ويباأوت وصالة وسجودا تسبيحا الصانع
ۅ        ۋٴۇ  ۋژ: تعاىل كقوله ،بالصالة وتارة بالسجود وتارة بالتسبيح عنها خيرب فتارة

 ژ    ېۅ   ۉ  ۉ  ې
 داللته اهلل علم قد اآلية معىن يكون أن عقلك يقبل افرت  ،(4)

 خيرب وتارة األخر، على حدمهاأ وعطف بينهما وفرق ،وتسبيحا صالة الداللة تلك ومسى ،عليه
 بوقت اخلاص بالتسبيح عنها خيرب وتارة ،(0) ژژ  ژ  ڑ    ژ : كقوله ،بالتأويب عنها
 ،الوقتني هذين يف يكون إمنا صانعها على داللتها أفرت  واإلشراق، كالعشى وقت دون

 واحلمد بطالنه على دليال يطلبوا أن من البصائر لذوي اظهر ولالق هذا فبطالن وبالملة
                                           

 .08: البقرة( 1)
 .28-1/27: ( املصدر السابق2)
 .44: ( اإلسراء3)
 .41: النور( 4)
 .13: سوبأ( 0)
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 .(1)"هلل

                                           
  .348-1/347: ( مفتاح دار السعادة1)
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 املبحث الثاني
 آني والنبوي جتاه اآليات الكونيةاهلدي القر

 : وفيه أربعة مطالب 

 . اآليات الكونية جتاه يلقرآناهلدي ا: املطلب األول

 اهلدي النبوي جتاه اآليات الكونية.: املطلب الثاني

 تأييد اهلل ألنبيائه باآليات الكونية.: الثالثاملطلب 

 اآليات الكونية وأركان اإلسالم.: املطلب الرابع
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 اآليات الكونية تجاه يلقرآنالهدي ا: المطلب األول

 السماواتإن تناول القرآن حلقائق الكون ومشاهده، ودعوته إىل النظر يف ملكوت 
عقول والفطر البشرية، وتوجيه عامة الناس وخاصتهم واألرع واألنفس، ال يُراد منه إال خماطبة ال

إىل مكان العظة والعربة، ولفتهم إىل آيات قدرة اهلل وحكمته ودالئل وحدانيته، من جهة ما 
هلذه اآليات واملشاهد من روعة يف النفس وجالل يف القلب، ال من جهة ما هلا من دقائق 

 .(1) النظريات وضوابط القوانني
اليت يتحدث عنها القرآن الكرمي تتميل بأهنا حقائق ضخمة، وخلق  فاآليات الكونية

عظيم، ال يقدر قدرها إال الذي أبدعها وخلقها سبحانه وحبمده، وقد أراد اهلل تعاىل أن تكون 
 تلك اآليات الكونية شواهد حق على صدق القرآن الكرمي، وبراهني صدق على 

 املبلغ له.
وميكن تقسيم ذلك  ي الواضح جتاه هذه اآليات الكونية،وهلذا جند أن للقرآن الكرمي اهلد

 : (2)إىل ثالثة أقسام رئيسة

                                           
مشهور حسن آل سلمان، دار ابن القيم، الودمام، : املوافقات أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، حتقيق: انظر( 1)

 .2/463: والتفسري واملفسرون ،وما بعدها 2/131: 1ط
 .1: مسات اآليات الكونية الواردة يف القرآن الكرمي: ( انظر2)
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 هدي المتعلق بذات اآليات الكونيةال: القسم األول

 بيان عجلها عن التصرف.: أوالا 
إن من اهلدي القرآين جتاه اآليات الكونية أن يبني عجلها، وأهنا ال متلك لنفسها وال 

دالل بذلك على إثبات وجود اهلل، وتقرير وحدانيته وعظمته وقدرته، قال ، لالست(1)لغريها شيئاً 
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ      چ      ژ : تعاىل

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇچ    چ  ڇ

 .(2) ژژ  ڑ   ڑ  

ژ : يف مناظرته لقومه مبيناً عجل هذه اآلهلة اليت تدعى من دون اهلل pقال إبراهيم 

ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ    ڌڇ  ڍ  ڍ   ڌ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ

ے  ے  ۓ    ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ

 .(3) ژۓ  
 وضالهلم خطأهم املقام هذا يف - pيع  إبراهيم  – وبني ": tقال ابن كثري 

 تصلح ال اللهرة هذه أن أوالً  فبنية... املتحري  السبعة السيارة الكواكب وهي اهلياكل، عبادة يف

                                           
فوواز زموري، دار الكتواح العوريب، بوريوت، : عبد العظيم اللرقاين، حتقيق مناهل العرفان يف علوم القرآن يمد بن: انظر (1)

 .2/279: 3ط
 .13: ( فاطر2)
 .76-70: ( األنعام3)
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 بل تصرفا، لنفسها متلك وال مشاال وال مييًنا عنه تليغ ال معني، بسري مقدرة مسخرة ألهنا لإلهلية؛
 من تطلع وهي العظيمة، احلكم من ذلك يف له ملا منرية، اهلل خلقها األجرام من جرم هي

 القابلة الليلة يف تبدو مث فيه، األبصار عن تغيب حىت املغرح وبني بينه فيما تسري مث املشرق،
 يف بني ما مثل فيه فبني القمر إىل انتقل مث. لإلهلية تصلح ال هذه ومثل .املنوال هذا على
 أنور هي اليت الثالثة األجرام هذه عن اإلهلية انتفت فلما. كذلك الشمس إىل انتقل مث .النجم
 .(1)"﴾ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ﴿ القاطع بالدليل ذلك وحتقق األبصار، عليه عتق ما

املعبود ال بد أن يكون قائمًا مبصاحل من عبده، ومدبرا له يف مجيع شؤونه، فأما الذي ال ف
 .(2)يستطيع أن يفعل ذلك، فمن أين يستحق العبادة؟

ژ : ، كما قال تعاىلعبادةعلى وجوح إفراده بال االستدالل بانتظامها وحركتها: ثانياا 

   ېۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې

ې  ى   ى          ائ    ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ          ۆئ  ۆئ  ۈئ  

فاهلل  ،(3) ژجئ  حئ  مئ  ىئ    یۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  ی
 على ظاهر دليل هذا، و نظام وأحسن تدبري، بأكمل العظيمة، املخلوقات هذه دبر بعلته الذي
أخر ؛ ولكن الظاملني بآيات اهلل  آهلة هليس مع وأنه ،أوصافه وعظمة اخلالق، عظمة
 .(4)جيحدون

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ : بيان خلق اهلل وتقديره وهدايته هلا، قال تعاىل: ثالثاا 

يث  حج    مت  ىت  يت  جث   مث   ىث ژ : ، وقال تعاىل(0) ژۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   

                                           
 .107-2/109: ( تفسري ابن كثري1)
 .1/489: تفسري ابن سعدي: ( انظر2)
 .43-37: ( يس3)
 .3/1403: سعدي، تفسري ابن 3/943: ، تفسري البغوي13-6/ 23: تفسري الطربي: ( انظر4)
 .3-1: األعلى( 0)
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 .(1) ژمج  
 الذي الكمال غاية به وبلغ، صنعته فأكمل، فسواه شيء كل خلق الذيفاهلل هو 

 .ألجله خلقه ما إىل فهداه وغايته وظيفته خملوق لكل وقدر. يناسبه
 واخلضوع ته،وعباد لذكره املتضمن بتسبيحه تعاىل يأمر ": t قال ابن سعدي

 أمسا ه تذكر بأن تعاىل، اهلل بعظمة يليق تسبيحا، يكون وأن لعظمته، واالستكانة لالله،
 املخلوقات خلق أنه منها اليت أفعاله وتذكر، العظيم احلسن مبعناها اسم كل على العالية احلسىن
 إىل ﴾ھ   ﴿ املقدرات مجيع تتبعه تقديرًا، ﴾ہ  ہ    ﴿ خلقها، وأحسن أتقنها أي فسواها،
 .(2)"ملصلحته خملوق كل هد  أنه مضموهنا اليت العامة اهلداية وهذه .املخلوقات مجيع ذلك

  .kبيان خضوعها هلل: رابعاا 
يف آيات كثرية عن خضوع هذه اآليات الكونية له، طوعًا وكرهاً، قال  kأخرب اهلل 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ : تعاىل

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ   ڻ  ڻ  

 .(3) ژۓ  

ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        ژ : وقال تعاىل 

 .(4) ژ  وئ  ۇئ وئ 
خملوقات   من ظهرها على ومشى األرع على دح وما السماوات يف خلقه ما جميعف

                                           
 .03: طوه (1)
 .23/10: ، وتفسري القرطيب2420-2424/ 7: تفسري ابن أيب حامت: ، وانظر4/1606: ( تفسري ابن سعدي2)
 .46-48: النحل( 3)
 .11: فصلت( 4)
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 .(1)﴾ڄ   ڃ  ﴿ له تسجد لرهبا، خاضعة كلها

 بيان موافقتها للفطرة.: خامساا 
قد أنلل  kوجد أن اهلل  nنبيه  إذا تدبر اإلنسان كتاح اهلل سبحانه وتعاىل وسنة

ۓ  ژ: ال يستطيع أن ينكر ذلك إال مكابر قال تعاىل ،والواقع ايسوس ،الوحي موافقا للفطرة

 .(2) ژۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۇڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ
 شاهدا جتده أجلائه جميع ةوسفلي ةعلوي كله العامل حال أملوت": tقال ابن القيم 

 العلم إنكار مبنللة والفطر العقول يف وجحده صانعه فإنكار ،ومليكه وفاطره صانعه بإثبات
 أحوال على والصانع الفعل على والفعال املخلوق على اخلالق داللة بل ،بينهما فرق ال وجحده
  .العكس من أظهر الصحيحة والفطر العلوية ةاملشرق اللكية العقول عند املصنوع
 بصنعه الناس استدل إذا وصنعه أفعاله على باهلل يستدلون البصائر أرباح فالعارفون 
 .(3)"عليهما مشتمل والقرآن حق منهما كل صحيحان طريقان أهنما ريب وال ،عليه وأفعاله

ملساندة للفطرة واملوضحة ومن رمحة اهلل سبحانه وتعاىل هبذا املخلوق أن وضع الدالئل ا
 uله الطريق الصحيح يف السلوك ملا يريده خالقه منه، وأعقب ذلك بإرسال الرسل 

بالوحي لليادة التوضيح والبيان لكيفية سلوك هذا الطريق فجاءت معاين النصوص ودالالهتا 
 موافقة ملا يف الكون من اآليات واحلقائق.

 . (4) ژ     ۈڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۓژ : قال تعاىل
 وذلك اجملادلة، من رسلهم وبني الكفار بني دار عما تعاىل خيرب": tقال ابن كثري 

                                           
 .2/829: ، وتفسري ابن سعدي3/40: ، وتفسري ابن كثري134: العبودية: ( انظر1)
 .33: ( األنعام2)
 .93-1/06: ( مدار  السالكني3)
 .13: ( إبراهيم4)
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: الرسل قالت له، شريك ال وحده اهلل عبادة من به جاءوهم فيما بالشك واجهوهم ملا أممهم أن
واالعرتاف به؛ ولكن قد يعرع لبعضها شك فإن الفطر تشهد بوجوده ؛ ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ﴿

واضطراح، فتحتا  إىل النظر يف الدليل املوصل إىل وجوده. ومن ذلك النظر يف هذا الكون، 
 معرفته طريق إىل ترشدهمألقوامهم  الرسل قالت وهلذا ومن خلقه وأوجده على غري مثال سابق،

 فإن بق،اس المث غري على اموابتدعه امخلقه الذي ﴾    ۈۇ   ۆ  ۆ﴿ بأنه
 هو، إال إله ال اهلل وهو صانع، من هلا بد فال ا،معليه ظاهر والتسخري واخللق احلدوث شواهد
 .(1)"ومليكه وإهله شيء كل خالق

 ،منها أجلى العلوم يف ليس ضرورية فطرية بالصانع العلم طرقف": tوقال ابن القيم 
 ﴿: ألممهم الرسل قالت وهلذا ،لتهدال من ظهرأ بوجوده فالعلم الصانع على به استدل ما وكل

، سبحانه اهلل وجود يف ما شك له خيطر أن ينبغي ال من خماطبة فخاطبوهم ﴾ڭ  ڭ  ۇ  
 وال أنواعها، اختالف على األدلة كماله وصفات وحدانيتهو  وجوده على األدلة من ونصب
 مذكرين الرسل بعث مث مجلة العقل يف ووضعه الفطرة يف ذلك ركل مث ،اهلل إال حصرها يطيق
 ... ومفصلني ملا يف الفطرة والعقل العلم به مجلة.به

 خلقه يف وحكمته جالله ونعوت كماله وصفات وبتوحيده به اإلقرار وجد كيف فانظر
 الفطرة يف مودعا تهءبإسا واملسيء بإحسانه ايسن وجمازات رسله رسالة إثبات املقتضية وأمره
 عما ويغريها وحيوهلا يفسدها ما هلا يعرع مل عليه لقتخ ما على يتل  خُ  فلو ،فيها مركوزا
 وبالثواح ،أفعاله يف وحكمته وبصفاته ،وطاعته شكره ووجوح هتنيابوحد ألقرت ،عليه فطرت
عليه أنكرت ما أنكرت  خلقت الذي املنها عن واحنرفت فسدت ملا ولكنها ،والعقاح

 .(2)"وجحدت ما جحدت
 وأعمق طريق أوسع ومن، طريق أقصر من اطبهاخي ،جملتها الفطرة خياطبفالقرآن 

                                           
 .1/91: مدار  السالكنيوانظر: ، 2/044: ( تفسري ابن كثري1)
 .422-1/421: ( مفتاح دار السعادة2)
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 .طريق
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 الهدي المتعلق بطريقة القرآن الكريم في عرضها: القسم الثاني
 وأسلوب ذكرها وإيرادها.

التنوع يف صيغ احلث على التفكر يف آيات اهلل الكونية، فتارة باألمر، وتارة : أوالا 
صف أصحاهبا بالعقل، وأوي األلباح، باالستنكار، وتارة خبتم اآليات بالتعقل والتفكر، وو 

 لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون.

ک  ک  ک  گ   گ  گ    کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑژ : قال تعاىل

 .(1) ژگ  ڳ  

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ : وقال تعاىل

ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ          ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڑ  

 .(2) ژڱ  ڱ   ڱ  
ليت سيقت فيها اآليات الكونية، ختتم غالبًا بالدعوة واحلث على فأكثر اآليات القرآنية ا

  .(3)النظر والتفكر والتأمل

، (0) ژڱ   ژ، ويف موضع (4) ژې  ې    ې  ى  ى       ائ  ژ : قال تعاىل
 .(8)ژۆ      ژ، و (7) ژچ      ژ، و (9) ژوئ    ژو 

                                           
 .131: يونس( 1)
 .8 -9: ( ق2)
 .7: مسات اآليات الكونية الواردة يف القرآن الكرمي( 3)
 .89: النمل( 4)
 .3: الرعد( 0)
 .0 :يونس( 9)
 .194: البقرة( 7)
 .13: النحل( 8)
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 بأبسط السبل ولعامة الناس دون احلاجة إىل التعمق والتكلف. عرضها: ثانياا 
فاآليات الكونية تعرع يف القرآن لميع الناس على اختالف مستوياهتم وعقوهلم، 

 اآليات بأبسط وأوضح صورة ليعقلها مجيع الناس.ولذلك جاءت هذه 
فال يشق على آحاد الناس وعامتهم إدراكها. وبذلك فهي سهلة اإلدراك، ال حتتا  إىل 
أدوات علمية وال إىل تقنية عصرية. وال يع  هذا أن العامل واألمي يستويان يف درجة اإلدراك، 

 .(1)إن تفاوتا يف درجته ومبلغهبل املقصود أهنما يستويان يف حصول أصل اإلدراك، و 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ژ : قال تعاىل

 . (2) ژٴۇ         ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ
والتفكر، وهي  التدبري إلدراك العلم إىل حاجةيف هذه اآليات يف  تعرع يتال فاملشاهد

 من اإلنسان حظ كان وأياً ، واحليوان والبال واألرع السماء ،كان حيثما إلنسانل معروضة
 kبإفراد اهلل  داللتها إىل وقلبه نظره يوجه حني له، داعية وإدراكه عامله يف داخلةي فه العلم

 ية.بالربوبية واأللوه

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ : قال تعاىلو 

 .(3) ژی  ی   ی  
 وكلتامها، وقصراً  طوالً  اختالفهما كذلك ويشمل ،تعاقبهما والنهار الليل اختالفف
 يعقلهما كل أحد. مشهودتان ظاهرتان

 يف إنواألرع على اختالف إشكاله وأنواعه يعقله كل أحد  السماوات وما خلق اهلل يف
 .﴾ی  ی   ی  ﴿: كله ذلك

                                           
 .3: ( املصدر السابق1)
 .23-17: الغاشية( 2)
 .9: ( يونس3)
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 عند بعد فيما جد الذي الدي األسلوحاستخدام  لقرآينلذلك مل يكن من اهلدي او 
وال يوافق العقل والفطرة،  القلوح إىل يصل ال األسلوح هذابعض  ألن والفالسفة؛ املتكلمني
 األدلة أقو  لقرآين يف عرضه لآليات الكونية هبذا األسلوح الواضح البسيط هواهلدي ا ولكن
 .مجيعاً  والعقل للقلب املقنعة

التدر  يف عرضها والبدء باألهم، فنجد من اهلدي القرآين عند عرضه لآليات : ثالثا
ىل الكونية البدء باألهم، وميهد لذلك بالقضايا املسلمة مث ينتقل إىل األصعب حىت يصل إ

  ٴۇۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ : املراد، قال تعاىل

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  

وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ەئائ  ەئ

ٱ    يئ  جب  حب  خب     ىئىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  حئ  مئ

 .(1) ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ا أقروا به، مث الرتقي من فنالحظ من خالل اآليات التدر  معهم بالقضايا املسلمة مم

 األمر السهل إىل األمر الصعب.
 حمتجا غريه، باهلل العادلني بالبعث، املكذبني هلؤالء قل أي ": tقال ابن سعدي 

 اإلهلية توحيد من أنكروه ما على هبا، اهلل وانفراد الربوبية توحيد من به وأقروا أثبتوه مبا عليهم
 هو الذي املوتى إعادة من أنكروه ما على العظيمة لوقاتاملخ خلق من أثبتوه ومبا والعبادة،
،... مث انتقل إىل ما هو أعظم من ذلك، ﴾ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ﴿: ذلك من أسهل
.. مث انتقل إىل إقرارهم مبا .،﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى ﴿: فقال

 .(2)"﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ﴿: هو أعم من ذلك كله، فقال

                                           
 .63-84: ( املؤمنون1)
 .1143-3/1142: ( تفسري ابن سعدي2)
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سبيل العموم واإلمجال يف الغالب، فاأللفاظ القرآنية اليت يف سياق ذكرها على : رابعاا 
ذكر آيات الكون تتسم بعموم وإمجال، دون اخلوع يف تفاصيل وأجلاء اآليات الكونية؛ ألن 
الغرع والغاية من تلك احلقائق الكونية املذكورة يف القرآن الكرمي االستدالل هبا على املسائل 

؛ ألهنا ال حتقق (1)فاصيل وأجلاء تلك احلقائق الكونية غري مرادةالكرب  يف هذا الدين، وت
اهلدف، فإن أكثر الناس ال يدرك تفاصيل احلقائق الكونية، مما جيعله ال يستوعب احلديث عنها 

 هبذا القدر التفصيلي.
وال يعىن هذا أن القرآن الكرمي مل يرد فيه مواضع جاءت مفصلة، إذ وردت ألفاظ يف غاية 

االنتقاء لتعرب عن أوصاف دقيقة، كقوله تعاىل يف وصف مراحل ختل ق النني يف رحم الدقة و 
گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ژ : أمه

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

  .(2) ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ

: يف تفسري سورة البقرة يف فوائد قوله تعاىل t (3)بن عثيمنيالشيخ حممد  قال
ۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ    ۇئائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئژ

 اإلمجال وجه على اآليات إىل النظر ينبغي أنه: ومنها": (4) ژ  ىئېئ  ېئ  ېئ  ىئ
ۆئ  ۆئ     ﴿: تعاىل قال مث مطلق؛: ﴾ائ  ەئ    ەئ  ﴿: تعاىل لقوله والتفصيل؛

                                           
 .9: ، ومسات اآليات الكونية الواردة يف القرآن الكرمي2/277: مناهل العرفان يف علوم القرآن: ( انظر1)
 .14-12: ( املؤمنون2)
الشرح املمتع على زاد املستقنع، وتقريب : ( هو أبو عبد اهلل حممد بن صاحل بن عثيمني، الفقيه املفسر، له من املؤلفات3)

 .1421التدمرية، وشرح العقيدة الواسطية، وشرح كتاح التوحيد وغريها من الكتب، تويف عام 
د بون أمحود احلسوني، سلسولة إصودارات جملوة احلكموة، لنودن، الامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيموني لوليو: انظر
 .1/6: 2، ومقدمة جمموع فتاو  ورسائل الشيخ حممد بن عثيمني لفهد السليمان، دار الثريا، الرياع، ط1ط

 .206: ( البقرة4)
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 مث العموم، حيث من الكون يف أوالً  نتأمل أن فيقتضي ؛اخل ...﴾ۈئ   ۈئ  ېئ 
 .(1)"اإلميان يف يليدنا أيضاً  ذلك فإن يل؛التفص حيث من

وقد تعددت طرقه، فتارة يكون باالستفهام التقريري عن اخللق : االستفهام: خامساا 
 .(3)، إىل غري ذلك(2)واخلالق، وتارة يكون باالستفهام عن انتظام الكون واتلانه

لمة عند الذي يرد يف صورة عرع مقدمات أو قضايا مس ": هو فاالستفهام التقريري
اخلصم على صيغة االستفهام مث التدر  معه حىت يصل به لإلقرار بالقضية املنكرة وينقاد للحق 

 .(4)ويسلم له"

ژ : ويتوصل به إىل إثبات مقاصد القرآن العظمى كالتوحيد والبعث والوحي، قال تعاىل

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں   ں    ڳڳ  ڳ  ڳ  گک  ک  ک  ک   گ  گ  گ

  ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ

 .(0) ژڭ    ڭ  ڭ   ڭ    ۓے  ے  ۓ

 دون والتدبري والرزق باخللق املنفرد أنه يبني تعاىل شرع مث ": tقال ابن كثري 
 مما غريه معه يعبدون هم مث له، شريك ال وحده ذلك لميع الفاعل بأنه معرتفون .. فهم.غريه

 وهلذا والرزق؛ باخللق املتفرد هو نم ةبالعباد يفرد أن يستحق وإمنا يرزق، وال خيلق ال أنه يعرتفون
 به يعرفون مما لب ذي ولكل لكم، تبني وقد ؟يعبد اهلل مع أإله أي ﴾ ۓے  ے  ۓ ﴿: قال

                                           
 .3/269: ( تفسري القران الكرمي، سورة البقرة البن عثيمني1)
 .114-113: ر الكونية( منها القرآن الكرمي يف عرع الظواه2)
 وما بعدها. 112: املصدر السابق: ( انظر3)
 .113: ( املصدر السابق4)
 .91-93: ( النمل0)
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 .(1)"الرازق اخلالق أنه أيًضا
وهذه اآليات مألوفة ولكن طبيعة قوة االستفهام أضفت على هذه اآليات الدة "

  فيها البصر هذا الكون وير  فيه القدرة اإلهلية واحلداثة حبيث بدت كما لو أهنا أول مرة ير 
املتفردة تدبره وحتكمه، ووجه االستدالل ما يتبد  من هذا االستفهام من تقدم قضية اخللق 

 .(2)"على بقية القضايا املعروضة، لشرفها وعظمتها وألهنا كاألم لبقية القضايا
وذلك بأن حيصر مجيع أن يتخذ أسلوح السرب والتقسيم  مومن منهجه يف االستفها

االفرتاضات الواردة يف القضية مث يبدأ يف تفنيد كل افرتاع على حده ويبني أنه غري صاحل وال 
ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ژ : وجه لقبوله حىت يصل لالفرتاع الصحيح يف املسألة، قال تعاىل

 .(3) ژڃ  ڃ  چ    ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ
 للحق، التسليم إال فيه ميكنهم ال بأمر عليهم استدالل وهذا": tقال ابن سعدي 

 لرسوله، مكذبون اهلل، لتوحيد منكرون أهنم: ذلك وبيان والدين، العقل موجب عن اخلرو  أو
 .خلقهم اهلل أن إلنكار مستللم وذلك

 : أمور ثالثة أحد من خيلو ال ذلك أن الشرع مع العقل يف تقرر وقد
 موجد، وال إجياد غري من وجدوا بل خلقهم، خالق ال أي ،شيء غري من خلقوا أهنم إما
 .ايال عني وهذا

 .أحد نفسه يوجد أن يتصور ال فإنه حمال، أيضا وهذا ألنفسهم، اخلالقون هم أم
 الذيهو  اهلل أن: وهو الثالث سمالق تعني استحالتهما، وبان األمران، هذان بطل فإذا
 تصلح وال العبادة تنبغي ال الذي وحده، املعبود هو تعاىل اهلل أن علم ذلك، تعني وإذا خلقهم،

                                           
 .3/413: تفسري البغوي: ، وانظر382-3/381: ( تفسري ابن كثري1)
 .118: ( منها القرآن يف عرع الظواهر الكونية2)
 .39-30: ( الطور3)
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 .(1)"تعاىل له إال
االستدالل باآليات الكونية يف احلوار واجملادلة، وذلك من أجل إظهار احلق : سادساا 
 وتفنيد الباطل. 

ڭ  ژ : مع أقوامهم، قال تعاىل uاألنبياء ض بعجاء يف حوار ما ومن ذلك 

ۉ  ۉ  ې    ۅۋ   ۋ  ۅ  ٴۇڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 .(2)ژې

واملالحظ عند االستدالل هبذه اآليات مناسبة هذه اآلية الكونية ملوضوع احلوار وطبيعته 
  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀ  ٱژ : تعاىل، قال (3)وتوقيته

 .(4) ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ
 وتطمني وتسلية، لة،معج على األوىل اآلية اشتملت قد ": tقال ابن سعدي 

 اهلل حلكم ماملسل   وصفة املعرتع وصفة أوجه، ثالثة من وجوابه واعرتاع املؤمنني، قلوح
 ..".دينه

 مع تعاىل ولكنه ": ﴾ ڀپ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀ ﴿: مث قال جوابا عن الشبهة
 فقال االعرتاع، من القلوح لبعض سيعرع مما وكشفها أزاهلا حىت الشبهة هذه يرتك مل هذا
 أي ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ   ٿٺ  ٺ  ٺ   ﴿: جميبا هلم ﴾ٺ  ﴿: تعاىل
 يهدي هذا ومع ملكه، نم خارجة الهات من جهة ليس هلل، ملكا واملغرح املشرق كان فإذا

                                           
حممود بون عوودة السوعوي، : الرسالة التدمرية لشيخ اإلسوالم ابون تيميوة، حتقيوق: ر، وانظ4/1729: ( تفسري ابن سعدي1)

 .23: 8دار العبيكان، ط
 .20: ( لقمان2)
 .96: ( منها القرآن الكرمي يف عرع الظواهر الكونية3)
 .142: ( البقرة4)
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 إبراهيم، أبيكم ملة من هي اليت القبلة هذه إىل هدايتكم ومنه مستقيم، صراط إىل يشاء من
 ليست جهة تستقبلوا مل ؟اهلل ملك حتت داخلة قبلة بتوليتكم ملعرتعا يعرتع شيء فألي
 وهدايته عليكم اهلل فضل من وهو فكيف ذلك، مبجرد ألمره التسليم يوجب فهذا ،له ملكا

 .(1)"وبغيا لكم حسدا اهلل فضل على معرتع عليكم فاملعرتع ،لذلك هداكم أن وإحسانه
ض حجة اجملادلني املعاندين بأقو  الرباهني وكذلك وقوعها موقع الدليل القو  لرد ودح

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ : الرادعة اللاجرة، قال تعاىل

ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ     ڌڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ

 . (2) ژ
 إىل انتقل p إبراهيم إن مث": يف فوائد اآلية tبن عثيمني الشيخ حممد  قال

ک  ک   ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ﴿: فقال فيه، الدال ميكن ال أمر

 ،(3)"املناظرة يف وجودته p إبراهيم حكمة: -أي الفوائد-ومنها": ". مث قال﴾ک
 .الرد عناملعارع  عجلباألدلة الواضحة اليت ال حتتمل املعارضة ف حيث آتى
التنويع البديع يف عرع اآليات الكونية إلقامة احلجة هبا على الاحدين، : سابعاا 

، ويكون سبباً هلداية من أراد (4)ع األدلة يليد املقصود وضوحاً ألن تعدد أنوا  ؛اإليضاح والتبينيو
 .(0)اهلل له اهلداية

فالتنوع والتعدد يف عرع اآليات الكونية ينتا عنه انتفاء امللل والسأم لتعدد وتنوع ما 

                                           
 .1/132: ( تفسري ابن سعدي1)
 .208: ( البقرة2)
 .3/283: ة البن عثيمني( تفسري القرآن الكرمي، سورة البقر 3)
 .29/04: ( تفسري التحرير والتنوير4)
 .13/23: 1التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب للرازي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: ( انظر0)
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يذكر من اآليات الكونية، فمرة تتحدث اآليات عن األفالك والعوامل العلوية، مث ما تلبث 
 بال واألرع والعوامل السفلية.تتحدث عن ال

وتستحوذ على اهتمام الناس مبختلف مستوياهتم ومشارهبم، إذ الناس خمتلفون فيما 
 يستوقفهم ويسرتعي انتباههم.

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ : قال تعاىل

 .(2) ژۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ        ژ: ، وقال تعاىل(1)ژژ
فتارة تعرص جمملة، وتارة مفصلة، : ويستخدم يف عرع اآليات الكونية أساليب خمتلفة

 القرآن جاء فقد .(3) ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  ژ : قال تعاىل
 ووسائل، متنوعة وأساليب، شىت طرقاً  وإيضاحها العقيدة هذه تقرير إىل وسلك، بالتوحيد
، (4)ومنطقها الفطرة إىل والرجوع التذكر من أكثر إىل حيتا  ال فالتوحيد ﴾ڃ  ﴿ متعددة
  .القرآن هذا مسعوا كلما نفوراً  يليدونالكفار  ولكن وداللتها؛ الكونية اآليات وإىل

 يف يوازيه ما مع الشيء ذكرب"ابلة بني هذه اآليات الكونيةويستخدم كذلك مفهوم املق
 . (0)"وغريها باألضدادوتكون  بعضها يف وخيالفه صفاته بعض

 فوصف السماء يقابله األرع، ووصف الليل يقابله النهار وهكذا. 

، فوص ف األرع (9) ژہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے     ژ : قال تعاىل

                                           
 .130: ( األنعام1)
 .27: ( األحقاف2)
 .41: اإلسراء( 3)
 . 12-1/11: رسالة يف قنوت األشياء كلها هلل تعاىل: ( انظر4)
حممووود أبوووو الفضووول إبوووراهيم، املكتبوووة العصووورية، بوووريوت، : الربهوووان يف علووووم القووورآن يمووود بووون عبووود اهلل اللركشوووي، حتقيوووق (0)

1416 :3/408. 
 .22: ( البقرة9)
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، وقد جاء هذا الوصف عن السماء مع األرع قراراً، قال فراشًا يقابل وصف السماء بناءً 

 .(1) ژھ  ے     ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ : تعاىل

ڻ    ڱ  ڱ  ں  ں  ژ : ومنه قوله تعاىل يف املقابلة بني الليل والنهار

 ژہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ۀ
(2) ،

ې  ې    ې  ى    ېۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ : وقوله تعاىل

 .(3) ژى       ائ  

اإلقسام من اهلل هبا لبيان أمهية هذا املقسم به واملقسم عليه، ولبيان آيات العربة : ثامناا 
 .(4)والقدرة اليت تظهر يف هذا الكون الذي خلقه اهلل ونظمه

والقسم يف اخلطاح من أساليب تأكيد القضية وتقريرها، ودفع اخلصم إىل االعرتاف مبا 
 تخوف منه.جيحد وينكر، أو يرتدد وي

 .(9)القصد بالقسم حتقيق اخلرب وتوكيده"": مبينا غاية القسم t (0)قال السيوطي
 مبا يكون أن فالبد وحتقيقه توكيده بالقسم يراد عليه واملقسم": tوقال ابن القيم 

 شهورةامل الظاهرة األمور فأما ثبوهتا على أقسم إذا واخلفية الغائبة كاألمور ذلك فيه حيسن
                                           

 .94: ( غافر1)
 .97: ( يونس2)
 .89: ( النمل3)
على للشؤون اإلسالمية ة يف اجمللس األالتعليق العلمي على املنتخب يف تفسري القرآن الكرمي للجنة القرآن والسن: ( انظر4)

 .831: 8يف القاهرة، دار الثقافة، الدوحة، ط
األمووور باإلتبووواع والنهوووي عووون االبتوووداع، : ( هوووو عبووود الووورمحن بووون أيب بكووور بووون حممووود السووويوطي، لوووه مؤلفوووات كثووورية، منهوووا0)

. 611ري باملأثور وغريها، تويف سنة واخلصائص الكرب ، وشرح الصدور بأحوال املوتى والقبور، والدر املنثور يف التفس
 .8/01: شذرات الذهبو ، 73-4/90: الضوء الالمع للسخاوي: انظر

 .4/49: ( اإلتقان يف علوم القرآن9)
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 .(1)"عليها يقسم وال هبا يقسم فهذه واألرع والسماء والنهار والليل والقمر كالشمس
ويتنوع القسم باآليات الكونية حسب تنوعها من آيات فلكية وآيات زمنية وآيات 

 .(2)جوية

ی  ی       ی  ی    جئ  حئ  مئ     ىئ    يئ    ىئژ : قال تعاىل

 .(3) ژجب
وهذا القسم هبذه اآليات من باح التعظيم والتكرمي هلذه املخلوقات وأهنا شواهد ودالئل 

 على عظمة اخلالق وقدرته وتوحيده.

: (4)ژی  ی   ی  یژ : عند تفسري قوله تعاىل tقال ابن كثري 
 على دليل وهو خلقه، من شاء مبا يقسم ،kاهلل من قسم أنه المهور يهعل والذي"

 .(0)"عظمته
باللاجرات ، ومن ذلك القسم (9)ولذلك يقسم اهلل هبذه اآليات الكونية على أمور عظيمة

وهي الطري  –تلجر السحاح، وعلى القول األخر فأنه قسم بالصافات  -وهي املالئكة –
 ، والسحاح والطري من آيات اهلل الكونية أقسم هبا على التوحيد(7)–تصف أجنحتها يف اهلواء 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ  ژ : قال تعاىل، 

                                           
حممووود زهوووري النجوووار، املؤسسوووة : لتبيوووان يف أقسوووام القووورآن البووون القووويم، حتقيوووقوا، 13/314: جممووووع الفتووواو انظووور: ( 1)

 .1/49: السعيدية، الرياع
 .194: منها القرآن الكرمي يف عرع الظواهر الكونية: انظر( 2)
 .79-70: ( الواقعة3)
 .70: الواقعة( 4)
 .4/49: اإلتقان يف علوم القرآنوانظر: ، 4/316: ( تفسري ابن كثري0)
 .108-107: منها القرآن الكرمي يف عرع الظواهر الكونية: ( انظر9)
 .7/0ابن كثري: ، وتفسري 14/91: تفسري القرطيب: ( انظر7)
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 . (1) ژ

    ی  ی     ىئژ : وعلى أن القرآن الكرمي حق وصدق ومنلل من عند اهلل قال تعاىل

ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       ی  ی    جئ  حئ  مئ     ىئ    يئ  جب  حب   

 .(2) ژپ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٱ  ٻ      ژ : ، قال تعاىلوأن كالمه وحي من اهلل صادق القول n لى أن حممداً وع

 .(3) ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  
على منط جلي واضح، وهو القسم بالظاهرة وأحواهلا  والقسم هبذه اآليات الكونية

أله والعبادة كما أفرد بالربوبية، املنتظمة الدالة على عظمة خالقها، ومشيئته وحكمته ليفرد بالت
: ل تعاىل، وقا(4) ژوئ  وئ  ۇئ        ژ : قسمه سبحانه بالليل يف مجيع أحواله قال تعاىلومن ذلك 

پ  ڀ  ژ : ، وقال تعاىل(9) ژے  ۓ  ۓ  ژ : ، وقال تعاىل(0) ژک  گ     گ    ژ 

 .(6)ژڄ  ڄ  ڃژ : ، وقال تعاىل(8) ژڳ  ڳ     ڳ  ژ : ، وقال تعاىل(7) ژڀ    

بتنليل املعقول منللة املشهود فيكون "ضرح األمثال هبا للتوضيح والتقريب: تاسعاا 

                                           
 .4-1: ( الصافات1)
 .83-70: ( الواقعة2)
 .4-1: ( النجم3)
 .33: ( املدثر4)
 .17: ( التكوير0)
 .17: ( االنشقاق9)
 .4: ( الفجر7)
 .1: ( الليل8)
 .2: ( الضحى6)
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 .(1)التصديق أمت، ومعرفته أكمل، وضبطه أسهل"
 يف فيباخل ليس ايسوسة شأن األمثال من املعقولة للمعاين"تقريبا األمثال ضرح يف فإن
 يف واملتوهم ،ايقق صورة يف املتخيل تريك حىت احلقائق عن األستار ورفع املعاين خبيات إبراز
 وأكمله احلمد أمت ، فلهتعليمه وحسنة اهلل رمح من وهذا، مشاهد كأنه والغائب ،املتيقن معرع
 .(2)"وأعمه

تنوعها، ففيه التمثيل وهلذا أكثر اهلل تعاىل يف كتابه من ضرح األمثلة باآليات الكونية و 
 . (3)بالظلمات والنور، والتمثيل بالنبات، والتمثيل بالريح وهكذا

ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ژ : قال تعاىل

پ  پ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پی  ی  ی  جئ  حئ   

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

 .(4) ژچ   ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  چ  چ  ڃڃ  ڃ
ويالحظ من خالل ضرح األمثال البعد عن الغرابة املومهة أو الغموع، فالغرابة غري 

 وتفهيم ،ادر امل لتقريب "مقصودة يف أمثال القرآن وغري مرادة؛ فإن ضرح األمثال إمنا يكون
 يكون قد فإنه ،به لمث الذي املثال بصورة نفسه يف وإحضاره ،السامع ذهن إىل وإيصاله ،املعىن
 بالنظائر تأنس النفس فإن ؛نظريه باستحضار له واستحضاره وضبطه وفهمه تعقله إىل أقرح

                                           
 .1/271: ( مدار  السالكني1)
 عبوود: حتقيووق، اللخمشووري عموور بوون حممووود اسوومالق يبأل التأويوول وجوووه يف األقاويوول وعيووون التنليوول حقووائق عوون الكشوواف (2)

: ، والقواعد احلسان2/848: تفسري ابن سعدي: انظرو ، 1/136: بريوت، العريب الرتاث إحياء دار املهدي، الرزاق
91-92. 

وموووا بعووودها، للتعووورف علوووى طريقوووة القووورآن يف التمثيووول باآليوووات  61: مووونها القووورآن يف عووورع الظوووواهر الكونيوووة: ( انظووور3)
 . الكونية

 .27-24: ( إبراهيم4)
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 النفس تأنيس من األمثال ففي ؛النظري وعدم والوحدة الغربة من وتنفر ،التام األنس واألشباه
 وكلما ،نكرهي وال ،أحد جيحده ال أمر احلق من مثله هلا ضرح ملا وانقيادها قبوهلا وسرعة
ژ  فهي له وملكية ،املراد املعىن شواهد فاألمثال ،ووضوحا ،ظهورا املعىن ازداد األمثال له ظهرت

 ولبه العقل خاصة وهي.. .(1)ژڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
 . (2)"ومثرته

                                           
 .26: الفتح (1)
: 1مشوووهور حسوووون آل سووولمان، دار ابوووون الووووزي، الوووودمام، ط: ( إعوووالم املووووقعني عوووون رح العووواملني البوووون القووويم حتقيووووق2)

1/420. 
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 متعلق بالغرض الهدي ال: القسم الثالث
 والغاية الذي سيقت ألجله تلك اآليات الكونية.

 
 االستدالل هبا على أصول العقائد.: أوالا 

فهذه اآليات الكونية وما تدل عليه من حقائق علمية، مل تذكر يف القرآن الكرمي جملرد 
ع واهلدف الذكر، أو من أجل بياهنا للناس وداللتهم عليها ابتداًء، وإمنا هي سيقت تابعا للغر 

الذي ذكرت يف ثناياه، فهي سيقت يف سبيل االستدالل هبا على قضايا كرب  كاأللوهية 
 .(1)وهذا النوع كثري يف القرآن ،اآلخر باملالئكة والكتب واليومواإلميان والنبوات والبعث 

 بأصناف االستدالل إىل اخللق إرشاده يف القرآن طريقة وهذه ": tقال ابن القيم 
 خيلق مل أنه خيرب فمرة ،والنبوات واملعاد التوحيد وعلى الصانع إثبات على وأحواهلا املخلوقات
 االعتبار وجوه على وينبههم خيربهم ومرة ،باحلق خلقهم أنه خيرب ومرة ،عبثا وال باطال خلقه

 مبا جا وهم إمنا الرسل أن هلم يبني حىت رسله به أخربت ما صدق على هبا واالستدالل
 ما وأن ،عقوهلم يف مستقرا فطرهم يف مركوزا لرأوه تأملوه لو ومبا ،هصدق أدلة يشاهدون
 ووجود ولقائه وتوحيده وصفاته أمسائه من عنه رسله به أخربت مبا شاهد خملوقاته من يشاهدونه
 سابقة منه له سبقت من على اهلل يفتحه إمنا اإلميان أبواح من عظيم باح وهذا ،مالئكته
 .(2)"الدار هذه يف العبد يناله علم أشرف وهذا السعادة

ژ : ومن ذلك االستدالل خبلقها وملكها على وجوح إفراد اهلل بالعبادة كما قال تعاىل

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

                                           

ومسات اآليات الكونية يف القرآن  ،313: 3مكتبة املعارف، الرياع، ط ،مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان: ( انظر1)
 .1: رميالك

 .193-4/192: ( بدائع الفوائد البن القيم، دار الكتاح العريب، بريوت2)
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ۈ    ۆھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 .(1) ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  
بعد أن ذكر ما يف هذه اآلية من أن  -يف بيان مضمون هذه اآلية  tقال ابن كثري 

 مالك الرازق اخلالق هأنومضمونه  ": -اهلل هو املنعم على عبيده خبلقهم وإسباغه عليهم النعم
ر ك وال وحده يعبد أن يستحق فبهذا ورازقهم، وساكنيها الدار ۈ   ﴿: قال وهلذا غ ريه؛ به ُيش 

 .(2)"﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ 

 ويف احلق؛وقد وصف اهلل سبحانه القرآن بأنه هد  ورمحة وبيان ورشاد للخلق مجيعًا 
لى ما حيقق الغاية اليت سيقت هلا، فهذا أن يُقتصر بتلك اآليات فهمًا واستنباطًا ع ولذا جيب

الغرع واملقصد هو اهلدف األصيل لسياقها، وكل ما حتقق مع هذا اهلدف فهو تبع له دائر يف 
 .(3)فلكه، ال جيوز أن جينح بنا النظر واالستنباط عن هذه الدائرة

 .االعتبار واالنتفاع هبا: اا ثاني

قوووال ة وذكرهووا إمنوووا هوووو للعظوووة واالعتبوووار، يبووني اهلل تعووواىل أن سوووياق هوووذه اآليوووات الكونيووو
 ژۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ژ : تعاىل

، أي يفهموا موا خلقووا مون أجلوه، (4)
 .(0)ويفقهوا احلقائق الشرعية، واملطالب اإلهلية، ويتدبروا عن اهلل آياته وحججه وبراهينه

ل على أنه تعاىل ما صرف هذه اآليات إال ملن فقه وفهم، فأما من وظاهر اآلية يد"

                                           
 .22-21: ( البقرة1)
 .28: القرانتيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري : ، وانظر1/93: ( تفسري ابن كثري2)
 .9: ( مسات اآليات الكونية يف القرآن الكرمي3)
 .90: ( األنعام4)
 .2/481: ، وتفسري ابن سعدي2/148: ، وتفسري ابن كثري226،200/ 7: يتفسري الطرب : ( انظر0)
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 .(1)"علمىل ما صرف هذه اآليات هلم واهلل أأعرع ومترد فهو تعا
أهل  به ينتفع عظيمدليل ، خلقها يف اهلل حبكمة واالعتبار اآليات الكونية إىل لنظراف
تبار واالنتفاع فلاد إمياهنم ولذلك ملا عقل أهل اإلميان هذه اآليات حصل هلم االع العقول،

 وتعلقهم برهبم فحصلت هلم اهلداية.

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  ژ : قال تعاىل

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

 .(2) ژں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       
أما من أعرع عن آيات اهلل ومل يتفكر فيها ويأخذ العربة منها، فإن اآليات على كثرهتا 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ژ : والنذر على قوهتا ال تغ  عن القوم الظاملني، قال تعاىل

 . (3) ژک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ک    کڑ

 هبا على عباده والذي يستللم إفراده بالعباده. kبيان امتنان اهلل: ثالثاا 

مين على عباده خبلقه هلذه اآليات العظيمة، وتسخريها للناس وتيسريها هلم،  kفاهلل
 يدعوهم إىل عبادته وحده.وهو بذلك 

ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ژ : قال تعاىل

 .(4) ژڻ   ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    ھ   ھ       
 توحيده إىل به يدعوهم عباده، على منه امتنان وهذا " :tقال ابن سعدي 

 من فتخر  والثمار، لللروع احلرث من هلم يسره مبا عليهم أنعم حيث إليه، واإلنابة وعبادته
                                           

 .13/23: ( تفسري الرازي1)
 .161-163: ( آل عمران2)
 .131: ( يونس3)
 .97-93: الواقعة (4)
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 ال اليت ومصاحلهم، وحاجاهتم ضروراهتم من هو ما والفواكه، واألرزاق األقوات من ذلك
 . (1)"هاحق وأداء شكرها، عن فضال حيصوها، أن يقدرون

فتعرع هذه اآليات كلها يف معرع نعم اهلل وفضله على الناس، ويف معرع الوحدانية 
 تفكر إذا دالئل أيضاً  فإهنا الناس يشكرها أن حيق منناً  كانت وإن هيوإخالص الدين هلل، و 

ذي إىل أن الذي خيلق هذا ويبدعه هبذا التناسق هو اإلله احلق ال هبا اهتدوا عليهم املنع مُ  فيها
 .(2)"جيب أن يعبد وحده وخيلص له الدين وحده

 بيان آثار صفات اهلل وأفعاله من خالهلا.: رابعاا 
من هدي القرآن جتاه اآليات الكونية لفت األنظار والتفتي  واالعتبار بآثار ربوبية فإن  

ر من واألرع والنبات، وإنلال املط السماواتاهلل وصفاته من اإلحياء واإلماتة، والرزق وخلق 
، للقيام حبق ربوبية اهلل وألوهيته، فال يقصد يف (3)السحب، وتعاقب الليل والنهار وغريها كثري

 ": t ابن تيميةشيخ اإلسالم احلوائا غريه، وال يتوكل على سواه، وال يستعن إال به، قال 
 اهلل بربوبية لقةاملتع العبودية عرف إليه حمتا  إليه مفتقر وأنه وخالقه ربه اهلل أن العبد عرف فإذا
 .(4)"عليه ويتوكل إليه ويتضرع ربه يسأل العبد وهذا

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ : -وهي صفة الرمحة  – قال تعاىل مبينًا أثرًا من آثار صفاتهو 

  ېڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ

ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

                                           

: حتقيوق، األندلسوي حيوان بوأيباملعوروف  يوسوف بون تفسري البحر اييط يمدانظر ، و 4/1798: ( تفسري ابن سعدي1)
 .3/411، 2/333: 1، طبريوت، العلمية الكتب دار، معوع حممد عليو  املوجود دعب عادل

 .2/801: تفسري ابن سعدي: ، وانظر337/ 20: ( تفسري التحرير والتنوير2)
حممود بون عبود الورمحن بون قاسوم، دار : بيان تلبويس الهميوة يف تأسويس بودعهم الكالميوة البون تيميوة، تصوحيح: ( انظر3)

 .181-1/183: 2ط القاسم، الرياع،
 .02: ( العبودية4)
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حب    جبېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ ېئ 

 .(1)  ژجت  حت  خت         مت  ىت    يبخب  مب  ىب
 من اهلل ينلل الذي الغيث آثار إىل ،n حممد يا فانظر ": t قال ابن جرير

حب  خب   ژ ودثورها، موهتا بعد من ويعشبها، فينبتها امليتة، األرع هبا حييي كيف السحاح،

 ييي الغيث، هبذا موهتا بعد األرع هذه حييي الذي إن: ذكره جل   يقول . ژ  يبمب  ىب
 شيء عليه يعل   ال قدير، املوتى إحياء على قدرته مع شيء كل على وهو موهتم، بعد من املوتى
 يف والتفكر التذكر على احلث هذا ويف "،(2)"سبحانه شاءه شيء فعل عليه ميتنع وال أراده،
 .(3)"واإلمهال الغفلة بعني ال واالستدالل، االعتبار بعني إليها والنظر الل ه آالء

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ : وقال تعاىل

ەئ  ەئ   وئ   وئ  ۇئ    ائې  ې  ې  ى  ى   ائ  ېۅ  ۉ     ۉ

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   

 .(4)ژی
 على دالة واألفعال ،األفعال على دالة فأهنا املفعوالت فأما ": tقال ابن القيم 

 ؛وعلمه ومشيئته وقدرته وجوده يستللم وذلك ،فعله فاعل ىعل يدل املفعول نإف ؛الصفات
 ،رادةإ وال علم وال حياة وال له قدرة ال موجود أو معدوم من االختياري الفعل صدور الستحالة

 بالطبع ليس فعله نأو  ،الفاعل إرادة على دال املتنوعة التخصيصات من املفعوالت يف ما مث
 على دال ايمودة والغايات واحلكم املصاحل من فيها وما ،متكرر غري واحدا يكون حبيث

                                           
 .03-48: الروم( 1)
 .21/94: ( تفسري الطربي2)
 .003-2/002: ( تفسري ابن سعدي3)
 .9-0: ( يونس4)
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 البط  من فيها وما ،رمحته على دال ريواخل واإلحسان النفع من فيها وما ،تعاىل حكمته
 وما ،حمبته على دال والعناية والتقريب اإلكرام من فيها وما ،غضبه على دال والعقوبة واالنتقام
 غاية يف الشيء ابتداء من فيها وما ،ومقته بغضه على دال واخلذالن بعادواإل هانةاإل من فيها
 النبات أحوال من فيها وما ،املعاد وقوع على دال وهنايته متامه إىل سوقه مث والضعف النقص
 على والنعمة الرمحة آثار ظهور من فيها وما ،املعاد إمكان على دليل املياه وتصرف واحليوان
 دليل ناقصة كانت عدمتها لو اليت الكماالت من فيها وما ،النبوات صحة على دليل خلقه
 ما وصدق صفاته على شيء لأد من فمفعوالته ،هبا أحق الكماالت تلك معطي أن على
 االستدالل ىعل منبهه ،املسموعات اآليات تصدق شاهدة فاملصنوعات ،عنه رسله به أخربت
 .(1)"املصنوعات باآليات

 بيان احلكمة يف خلق هذه اآليات الكونية، وأن ذلك باحلق، وأهنا مل ختلق عبثاً.: خامساا 

 ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  ژ : قال تعاىل

 .(2) ژيب  جت  حت  خت  مت  
 ذلك خيلق مل وأنه والقسط، بالعدل أي باحلق، واألرع السماوات خلق أنه تعاىلفأخرب 

   ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ : تعاىل قال ،(3)لعًبا وال عبثًا

 . (4) ژٺ  ٿ       ٺ  ٺ  ٺ   

 باحلق خلقها بل فائدة، غري من لعبا وال عبثا، واألرع السماوات خلق ما kفاهلل
 م،احلكي املدبر العظيم، اخلالق أنه على العباد هبا ليستدل ،به إال التدبري يصلح ال الذي وللحق
 الصادقة قيله، يف الصادق كلها، والعلة كله، واحلمد كله، الكمال له الذي الرحيم، الرمحن

                                           
 .2/966: تفسري ابن سعدي: ، وانظر32: ( الفوائد1)
 .36-38: ( الدخان2)
 .4/109: تفسري ابن كثري: ( انظر3)
 .27: ص( 4)



113 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 إعادة على قادر وعظمهما، سعتهما مع خلقهما على القادر وأن عنه، خترب فيما رسله،
 .(1)بإساءته واملسيء بإحسانه، ايسن ليجازي موهتا، بعد األجساد

يد وردًا للشرك، فهي حجة دامغة وبرهان ساطع كما التحدي هبا إقامة للتوح: سادساا 
مع املشرك الاحد بألوهية اهلل وربوبيته، قال  pأخرب اهلل تعاىل يف قصة مناظرة إبراهيم 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ : تعاىل

ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ    ڌچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 . (2) ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گگ   گ  ڑ  ک  ک  ک  ک
 هذه تضمنته يماف اجملادل وقطع احلجا  موقع تأمل من فإن ": tقال ابن القيم 

 بأنه اهلل يف له ايا  أجاح ملا p إبراهيم فإن ،عبارة بأوجل برهان أعظم على وقف اآلية
 ويستبقي يريد من يقتل أنه وهو ،املغالطة من بضرح معارضته اهلل عدو أخذ ومييت حييي الذي
 حركة يف صرفيت أن املعارضة هذه طرد على إبراهيم فأللمه ،هذا وأمات هذا أحيا فقد يريد من

، واإلماتة اإلحياء يف اهلل ساو  قد بلعمه كان إذا منها هبا اهلل يأيت اليت الهة غري من الشمس
 إىل حجة من انتقاال هذا وليس ،دعواه به تصح تصرفا الشمس يف فليتصرف صادقا كان فإن
 كانت إن حجته بطرد للمدعي إللام هو وإمنا ،النظار بعض زعم كما منها أوضح حجة

 . (3) "صحيحة

                                           
 .3/1306: ، وتفسري ابن سعدي20/102، 3/731: ،، وتفسري البغوي23/176 :تفسري الطربي: ( انظر1)
 .208: ( البقرة2)
 .4/2319: تفسري ابن سعدي: ، وانظر461-2/463: ( الصواعق املرسلة3)
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 لهدي النبوي تجاه اآليات الكونيةا: المطلب الثاني

على غريه من البشر إمنا  nقد بني اهلل تعاىل يف كتابه العليل أن ما فضل به رسول اهلل 
 هو بالوحي.

 .(1) ژ ىتيئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متژ : قال جل ذكره
 بالوحيه اهلل وخصه فضل وإمنا ،شيء األمر له من ليس ،بشر من ب  آدم nفهو 

 .(2)ه بإتباعه والدعوة إليهوأمر إليه،  أوحاه الذي
من عند اهلل،  nجاء هبما حممد  نوالوحي يشمل القرآن الكرمي والسنة املطهرة؛ الذي

ٱ  ٻ  ژ : وقال تعاىل ،(3) ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ : قال تعاىل

  ٿپ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  پٻ  ٻ  ٻ

ڄ         ڄ  ڃ     ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 .(4) ژڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  

طاعته من طاعة اهلل يف آيات كثرية، وبني أن  nبطاعة رسوله  kوقد أمر اهلل 
نه يتكلم بالوحي وينطق به ويأمر بشريعة اهلل تعاىل ويبني سنن اهلد  تعاىل، وليس ذلك إال أل

پ  پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ : اليت أمره اهلل تعاىل أن يبلغها، قال تعاىل

 .(9) ژڃ   ڃ  ڃ  چ  ژ : وقال تعاىل ،(0) ژڀ   ڀ  ڀ  

                                           
 .9: ، فصلت113: ( الكهف1)
 .4/1094: ، وتفسري ابن سعدي3/114: ، وتفسري ابن كثري24/137: تفسري الطربي: ( انظر2)
 .4-3: لنجم( ا3)
 .10: ( يونس4)
 .83: ( النساء0)
 .62: املائدة( 9)
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ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ژ : قال تعاىل ،nرسالة حممد وقد ختمت الرساالت ب

  .(1) ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۆئەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
وليس خاصًا بقومه من العرح كما كان األنبياء  ،رسواًل للعاملني nكان حممد ف

ودينه هو الباقي  ،وذلك ألن رسالته هي خامت الرساالت ؛واملرسلون قبله يرسلون إىل أقوامهم
 إىل أن يرث اهلل األرع ومن عليها.

وقال  ،(2) ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ژ : قال تعاىل
 .(3) ژک  ک  گ         گ  گ       ژ : تعاىل

 .«وأرسلت إىل اخللق كافة وختم يب النبيون»: n وقال
 .(4)«كل أمحر وأسودكان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت إىل  »: ويف رواية

: قال تعاىل ،يعلميكن وقد بني اهلل تعاىل أنه علم هذا الرسول من العلوم ما مل 
ی  ی  جئ    یۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یژ

 .(0) ژحئ  مئ  

ٺ  ٺ  ٿ    ژ: وقد أمره اهلل تعاىل أن يدعوه بطلب زيادة العلم، قال تعاىل

إمنا هو  nن رسول اهلل الذي جاء ع –ومنه العلم باآليات الكونية  –. فهذا العلم (9)ژٿ
 إليه. من الوحي الذي أوحاه اهلل تعاىل

                                           
 .43: األحلاح( 1)
 .1: ( الفرقان2)
 .137: ( األنبياء3)
 (.023، 021برقم ) 371-1/373: ( صحيح مسلم، كتاح املساجد ومواضع الصالة4)
 .113: ( النساء0)
 .114: ( طه9)
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عن كتابة  nأنه عندما سأل رسول اهلل  c حديث عبد اهلل بن عمرووقد جاء يف 
اكتب فوالذي نفسي بيده ما خير  منه »: بأصبعه إىل فيه، وقال nكل ما يسمعه منه فأوما 

 .(1)«إال حق
سواء كان إشارة إىل  فهذا يدل على أن كل ما جاء يف السنة املطهرة حق ال شك فيه

حقيقة علمية، أو قضية تارخيية عن نيب من األنبياء، أو عن أحد من أهل زمانه أو غري ذلك، 
 وهو موافق ملا جاء يف القرآن.

وملا كان األمر كذلك فال بد أن تكون وجوه اإلعجاز فيها هي نفس وجوه اإلعجاز يف 
فة اإلهلية يف القرآن الكرمي كإعجازه اللغوي القرآن الكرمي اللهم إال فيما كان راجعًا إىل الص

 .(2)والنحوي والصريف واألسلويب
كالتقسيم السابق للهدي القرآين   ميكن تقسيم اهلدي النبوي جتاه هذه اآليات الكونية،و 

 : (3)جتاهها إىل ثالثة أقسام رئيسة

                                           
كتوواح العلووم، بوواح يف  : -لدوليووة، دار بيووت األفكووار الدوليووة، الريوواعاعتووىن بووه فريووق بيووت األفكووار ا -( سوونن أيب داود 1)

إسووناده صووحيح. : (، وقووال ايقووق9013بوورقم ) 11/08: (، ومسووند اإلمووام أمحوود3949بوورقم ) 433: كتابووة العلووم
رواة هووذا احلووديث قوود احووتا هبووم : ، وقووال139-1/130: 1368ورواه احلوواكم يف مسووتدركه، دار الفكوور، بووريوت، 

م غري الوليد، وأظنه الوليد بن أيب الوليد الشامي فإنه الوليد بن عبد اهلل، وقد غلبت علوى أبيوه الكنيوة، فوإن  عن آخره
إن كان الوليد هو ابون أيب الوليود الشوامي فهوو : كان كذلك فقد احتا مسلم به. وقال الذهيب يف تلخيص املستدرك

وإمنووا هووو الوليوود بوون عبوود اهلل بوون أيب مغيووث موووىل بوو   كووذا قووال،: علووى شوورط مسوولم. قووال األلبوواين علووى كووالم احلوواكم
 (.1032برقم ) 49-4/40: السلسلة الصحيحة: الدار حجازي، وهو ثقة كما قال ابن معني وابن حبان. انظر

مقارنووة بووني أسوولوح احلووديث النبوووي وأسوولوح القوورآن الكوورمي ملصووطفى أمحوود اللرقووا، جملووة البحوووث اإلسووالمية، : ( انظوور2)
 .60-61: 1360(، عام 1العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، العدد )الرئاسة 

 . 1: من هذا البحث، ومسات اآليات الكونية الواردة يف القرآن الكرمي 79ص : ( انظر3)
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 هدي المتعلق بذات اآليات الكونيةال: القسم األول

  ه اآليات الكونية هلل وأهنا تسبح له.بيان عبودية هذ: أوالا 
 عنعن عبودية هذه اآليات الكونية لرهبا، وأهنا تسبحه وتليب مع املليب،  nأخرب النيب 

 من ما»: nقال ، و (1)يُؤكل وهو الطعام تسبيح نسمع كنا: قال أنه z مسعود ابن
أو مدر حىت تنقطع األرع  حجر وأ شجر من مشاله عن وأ ،ميينه عن ما لىب إال يليبمسلم 

 ، فهذا إخبار بأن احلجر يليب تلبية حقيقية. (2)«من هاهنا وهاهنا
 .وأعماهلا فاهتابعض صاإلخبار عن : ثانياا 

: أحدعن جبل  وأعمال هذه اآليات الكونية، فقال صفاتبعض عن  nأخرب النيب 
 . (3)«وحنبه حيبنا جبل أحد»

 إين»: ، فقال-موالسال ةعليه الصال-وأخرب عن حجر كان يسلم عليه قبل مبعثه 
 .(4)«اآلن ألعرفه إين ،ثأبع أن قبل يعل يسلم كان مبكة حجراً  ألعرف

                                           

 .98سبق خترجيه: ( 1)
بورقم  104: ء يف فضول التلبيوة والنحوركتواح احلوا، بواح موا جوا: ،، دار بيت األفكار الدوليوة، الريواعالرتمذي ( سنن2)

: ما من ملب"، كتاح املناسك، بواح التلبيوة "بلفظ: ،، دار بيت األفكار الدولية، الرياعماجه ابنسنن و  ،(828)
 علووى صووحيحهووذا حووديث : وقووال 1/401: مووا موون مووؤمن""يف املسووتدرك بلفووظ احلوواكم (، ورواه2621بوورقم ) 318
 الشيخني ومل خيرجاه. شرط

 (.4422برقم ) 838: (81ح البخاري، كتاح املغازي، باح )( صحي3)
بووورقم  4/1782: ، وتسوووليم احلجووور عليوووه قبووول النبووووةn( صوووحيح مسووولم، كتووواح الفضوووائل، بووواح فضووول نسوووب النووويب 4)

(2277.) 
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 الهدي المتعلق بطريقة السنة في عرضها لآليات الكونية: القسم الثاني
 وأسلوب ذكرها وإيرادها.

 باآلية الكونية. ةاستعمال االستفهام لتقرير األمور الغيبية املتعلق: أوالا 
 يف التعليم استخدام االستفهام يف بيان املسألة. nكان من هدي النيب 

 ،الشمس غابت فلما جالس n اهلل ورسول املسجد دخلت قال z ذر أىب نفع
 .أعلم ورسوله اهلل قلت: قال «؟هذه تذهب أين تدر  هل ذر أبا يا»: قال

 حيث من ارجعى هلا قيل قد وكأهنا ،هلا فيؤذن السجود ىف ذنفتستأ تذهب فإهنا»: قال
 .(1)«مغرهبا من فتطلع جئت

 ضرح األمثال هبا.: ثانياا 
ضرح األمثال يف األمور املهمة باألمور ايسوسة  nفمن أساليب تعليم النيب 

  (2)املعقولة
: قال امة؟القي يوم ربنا نر  هل ،اهلل رسول يا: قالوا الناس أن: z هريرةفعن أيب 

تضارون  فهل»: قال ،اهلل رسول يا ال: قالوا «؟سحاح دوهنا ليس الشمس يف (3)تضارون هل»
يوم القيامة   ترونه فإنكم»: قاليا رسول اهلل،  ال: قالوا «؟حجاح دونه ليس بدرال ليلة القمر يف

 ...«كذلك
 شوك مثل كالليب وبه»: ل، ومن جيوز الصراط مث قاالقيامة يوم الناسمث ذكر حشر 

                                           
 (.106برقم ) 1/136: ( صحيح مسلم، كتاح اإلميان، باح اللمان الذي ال يقبل فيه اإلميان1)
 .1/271: لكنيمدار  السا: ( انظر2)
( بضم أوله وبالضاد املعجمة وتشديد الراء بصيغة املفاعلة من الضرر. أي ال تضرون أحداً وال يضركم مبنازعة وال جمادلة 3)

وال مضووايقة. وجوواء بتخفيووف الووراء موون الضووري وهووو لغووة يف الضوور أي ال خيووالف بعووض بعضوواً فيكذبووه وينازعووه فيضووريه 
بن باز وترقيم حممد فؤاد عبد االشيخ عبد العليل : ح البخاري البن حجر، تعليقفتح الباري شرح صحي: بذلك. انظر

 .11/449: الباقي، دار الفكر
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 السعدان شوك مثل فإهنا»: قال بلى يا رسول اهلل،: قالوا «؟السعدان شوك رأيتمأما  .السعدان
 .«اهلل إال عظمها قدر يعلم ال أنه غري

 قدم خرجوهنفيُ »: مث ذكر صفة الذين خيرجون من النار من أهل السجود فقال
 «(3)السيل محيل يف (2)حلبةنبات ا فينبتون احلياةيقال له ماء  ماء عليهم فيصب، (1)امتحشوا
 .(4) احلديث

                                           
 .1/407معناه. انظر: فتح الباري: ( بفتح املثناة واملهملة وضم املعجمة. أي احرتقوا وزنه و 1)
موا كوان يف النبوات لوه  :وقيول ،بوت يف احلشوي نبوت ين :وقال أبو عمرو ،الفراء هي بلر البقل الربي :قال .بكسر أوله (2)

 .1/131. انظر: فتح الباري: وما ال اسم له حبة بالكسر ،اسم فواحده حبة بالفتح
هو ما جييء بوه السويل مون طوني وغوريه فعيول مبعوىن مفعوول وقيول هوو خواص مبوا مل يصوك قطوره ولبعضوهم بواهلملة بودل  (3)

 .1/138. انظر: فتح الباري: الالم وهو كاحلمأة
 (.9073برقم ) 1270: الصراط جسر جهنم: ( صحيح البخاري، كتاح الرقاق، باح4)
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 الهدي المتعلق بالغرض : القسم الثالث

 والغاية الذي سيقت ألجله تلك اآليات الكونية.

 : (1)هلا هبربوبيت kالتوسل إىل اهلل : أوالا 
يذكر يف دعائه خصائص أن حينما كان يتوجه إىل ربه بالدعاء  nمن هدي النيب  كان

واليت هلا عالقة بدالئل اآليات  ،الربوبية واألمساء والصفات الدالة على توحيد اإلثبات واملعرفة
يدعو عند الكرح  nانه، فكان الكونية؛ ألهنا من أعظم الدالئل على وحدانية اهلل سبح

واألرع ورح العرش  السماواتال إله إال اهلل العظيم احلليم، ال إله إال اهلل رح »: فيقول
 وميكائيل جربائيل رح مالله»: الليل من قام إذا صالته يفتتح n كان، و (2)«العظيم
 كانوا فيما عبادك بني حتكم أنت ،والشهادة الغيب عامل ،واألرع واتاالسم فاطر ،وإسرافيل
 صراط إىل تشاء من هتد  إنك ،بإذنك احلق من فيه اختلف ملا اهدىن ،خيتلفون فيه

 .(3)«مستقيم
 بيان املسائل العقدية عند حدوث التغريات الكونية.: ثانياا 
ويبني أن يبني بعض املسائل العقدية عند حصول تغريات كونية،  nمن هدي النيب ف

 السبب يف حدوث ذلك.
 أيب عنجهنم، ففيح عند شدة احلر وشدة الربد أن هذه الشدة من  nفقد أخرب النيب 

 فيح من احلر شدة فإن بالصالة فأبردوا احلر اشتد إذا»: قال ،n النيب عن z هريرة
 رح يا: فقالت ،رهبا إىل النار واشتكت»: nقال رسول اهلل : قال z وعنه ،«جهنم
 جتدون ما أشد فهو ،الصيف يف ونفس الشتاء يف نفس ،بنفسني هلا فأذن ،بعضا يبعض أكل

                                           
انظر يف أحكام التوسل كتاح قاعدة جليليوة يف التوسول والوسويلة لشويخ اإلسوالم ابون تيميوة، التوسول أنواعوه وأحكاموه ( 1)

 .للشيخ حممد ناصر الدين األلباين
 (.9340برقم ) 1223: ء عند الكرح( صحيح البخاري، كتاح الدعوات، باح الدعا2)
 (.773برقم ) 1/34: ( صحيح مسلم، كتاح صالة املسافرين وقصرها، باح الدعاء يف صالة الليل وقيامه3)
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 غري ذلك. ، إىل(1) «اللمهرير من جتدون ما وأشد ،احلر من
 : الكونية التغرياتالتنبيه على املخالفات العقدية عند حدوث : لثاا ثا

الواضح التنبيه على املخالفات العقدية خصوصًا عند وجود  nكان من هدي النيب 
مناسبة لذلك، فلما كسفت الشمس يف اليوم الذي تويف فيه ابنه إبراهيم، وكان من االعتقادات 

ربط بعض اهلية أن كسوف الشمس أو القمر حيصل عند موت عظيم أو حياته و يف ال
الشمس »: فقالهذا االعتقاد من أصله،  nالصحابة هذه اآلية حبالة الوفاة، قطع النيب 

والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته ولكنهما آيتان من آيات اهلل فإذا رأيتمومها 
 . (2)«فصلوا

 عند حدوث تغريات كونية. kاألمر بالتوجه والتعلق باهلل : رابعاا 
حيث أمته على التوجه  nفعند حصول أي تغري يف هذه اآليات الكونية جند أن الرسول 

 اآليات مربوبة خملوقة يتصرف اهلل فيها كيف يشاء.إىل اخلالق والتعلق به، مع بيانه أن هذه 
باإلسراع إىل الصالة والتوجه إىل اهلل سبحانه، وأن  nففي أحاديث الكسوف يأمر 

الرمني السماويني الذي ينتا عنهم أثر اخلسوف والكسوف ما هي إال مأمورة بأمر خالقها 
وإمنا ايي واملميت هو خالقها  تؤدي ما وجب عليها من فعل وليس هلا تأثري يف حياة أو موت

 . «اهلل وادعوا فصلوا -يع  الكسوف – رأيتم فإذا»: ولذلك جاء يف احلديث السابق ،سبحانه
 كونية.التغيريات العند حدوث  kاخلوف والوجل من اهلل : خامساا 

من اهلل حىت يعرف ذلك من فعله خبالف حال الناس، من اخلوف  nفقد كانت حاله 
 . (3)كسفت الشمس قام فلعاً خيشى أن تكون الساعة  فلماوحاله، 
 أر  حىت ضاحكا n اهلل رسول رأيت ما: قالت n النيب زو  x عائشة عنو 

                                           
 (.037، 034برقم ) 122: ( صحيح البخاري، كتاح مواقيت الصالة، باح اإلبراد بالظهر يف شدة احلر1)
 (. 1307برقم ) 211: سف الشمس ملوت أحد وال حياته( صحيح البخاري، كتاح الكسوف، باح ال تنك2)
 (.1306برقم ) 211: ( صحيح البخاري، كتاح الكسوف، باح الذكر يف الكسوف3)
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 يا: قالت ،وجهه يف عرف رحيا أو غيما رأ  إذا وكان: قالت ،يبتسم كان إمنا ،هلواته منه
 يف عرف رأيته إذا وأراك ،املطر فيه يكون أن رجاء فرحوا الغيم رأوا إذا الناس إن ،اهلل رسول
 وقد ،بالريح قوم عذح عذاح؟ فيه يكون أن يؤمن  ما عائشة يا»: فقال الكراهية؟ وجهك
 .(2) «(1)  ژ ڑ  ک  کژ : فقالوا العذاح قوم رأ 

                                           
 .24: األحقاف (1)

بووووووورقم  648: ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎژ : ( صووووووحيح البخوووووواري، كتووووووواح التفسووووووري، بوووووواح قولوووووووه تعوووووواىل2)
(4828 .) 
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 تأييد اهلل ألنبيائه باآليات الكونية: المطلب الثالث

ڇ  ڇ  ژ : قال تعاىلومنذرين، وحجة على العاملني،  أرسل اهلل الرسل مبشرين

حد على اهلل ، وحىت ال حيتا أ(1) ژ  ڈڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
 . (2) ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی    ی  جئ  حئ  مئ    ژ: فيقول

: وما بعث اهلل رسوالً إال أيده باآليات الدالة على صدق رسالته وصحة دعواه، قال تعاىل
 اآليات من أعطي إال نيب األنبياء من ما»: n، وقال (3) ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ 
 تابعا أكثرهم أين فأرجو ،إي اهلل أوحاه وحيا أوتيته الذي كان وإمنا ،البشر عليه آمن مثله ما
 .(4)«القيامة يوم

فمعجلات األنبياء هي اآليات اليت يعجل اهلل هبا البشر أن ياتوا مبثلها ويكون ذلك تأييداً 
 ألنبيائه.

 هبا أعجلوا اليت اآليات هي األنبياء معجلات": t بن عثيمنيالشيخ حممد قال 
 صلوات الرسل صدق على دالة عالمات وهي آيات، يسميها تعاىل واهلل مبثلها يأتوا أن البشر
 .(0)"الرسالة من به جا وا فيما عليهم وسالمه اهلل

يف بيان أن طريقة االستدالل باآليات الكونية املأخوذة عن طريق  tقال ابن القيم و 
دهلا اح عنها، وأهنا من أقو  الطرق وأصحها، وأملن شاهدها، واستفاضة اخلرب ملن غاحلس 

 أقو  منوهذه الطريق  ": على الصانع وصفاته وأفعاله، وداللة ذلك على تأييد اهلل ألنبيائه
                                           

 .190: ( النساء1)
 .134: ( طه2)
 .20: ( احلديد3)
بووورقم  1387: بعثوووت جواموووع الكلوووم"": n( صوووحيح البخووواري، كتووواح االعتصوووام بالكتووواح والسووونة، بووواح قوووول النووويب 4)

(7274 .) 
 .3/242: الواح الصحيح ملن بدل دين املسيح: ، وانظر0/333: ( جمموع فتاو  ورسائل ابن عثيمني0)
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 أقو  مبدلوالهتا الطريق هذه أدلة وارتباط ،وأفعاله وصفاته الصانع على وأدهلا ،وأصحها الطرق
 وداللتها ،والعقل احلس داللة بني مجعت فإهنا ،مبدلوالهتا الصرحية العقلية األدلة ارتباط من

 أقو  وال أوثق األدلة طرق يف وليس ،بينات آيات سبحانه اهلل يسميها وهلذا ،بنفسها ضرورية
 من كانت كما عصا يعود مث به مير ما يبتلع عظيما ثعبانا اليد تقلها عصا انقالح فإن، منها
 رسالة علىو  ،واللئيات بالكليات وعلمه وإرادته وقدرته وحياته الصانع وجود على الدليل أدل

 ..".العصا هذه يف الدين قواعد فكل ،واملعاد املبدأ وعلى الرسول
 الصانع على األدلة أعظم من هو مما ذلك وأمثال" : مث قال ،مث ذكر بعض األمثلة

 .(1)"اآلخر واليوم رسله وصدق وأفعاله وصفاته
ا أحيان، وأنه يكون nيف بيان كيف يقرر القرآن نبوة حممد  tوقال ابن سعدي 
 له أجر  وما املعجلات، من يديه على أظهر مبا رسالته يقرر وتارة ": عن طريق اآليات الكونية

 رسول أنه على - اجتمعت إذا فكيف - مبفرده منها واحد كل الدال   والكرامات، اخلوارق من
 .(2)"يوحى وحي إال هو إن ،اهلو  عن ينطق ال الذي املصدوق، الصادق و n اهلل

بيان آيات الرسل والفرق بينها وبني طلبات واقرتاحات املكذبني، وكيف  وقال أيضا يف
 ،ويبتديها الباري يبديها اليت هي: الرسول آيات: اخلمسون القاعدة ": يكون تأييد اهلل لرسله

 .وتعجيلات تعنتات هي وإمنا ،آيات فليست واقرتحوه، له املكذبون أبداه ما وأما
 من وغريه الرسول صدق على واألدلة الرباهني وهي: آلياتا وبني بينها الفرق يعرف وهبذا
 على فهمها من يللم اليت والرباهني األدلة وأهنا به، اهلل أخرب خرب كل صدق وعلى الرسل،
 .(3)"ويقينه عليه دلت ما صدق وجهها

أهنا دليل ": ومعجلاهتم األنبياء آيات وائديف ف tبن عثيمني الشيخ حممد وقد ذكر 
 يصدق أن إال، وأنه ال ميكن للمرء الرسل به تجاء ما صحة على دليل، وأهنا على قدرة اهلل

                                           
 باختصار. 463-2/487: ( خمتصر الصواعق املرسلة1)
 .42، 26: احلسان ( القواعد2)
 .139: ( املصدر السابق3)
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 .k "(1) اهلل سو  أحد عليه يقدر ال مبا جاء حيث هبا جاء الذي الرسول برسالة
 يروهنا اليت اآليات هذه فإن بعباده، اهلل رمحة بيان ": مث بني من فوائد هذه اآليات أيضاً 

 حيصل وال وثواهبم يقينهم يلداد مث ومن الرسالة، لصحة وطمأنينتهم إمياهنم تليد للرسل مؤيدة
 .(2)"ارتباك وال شك وال حرية هلم

 اآليات من يديه على جيريه مبا رسالته قبول ييسر حيث أرسله الذي بالرسول اهلل رمحةف
 اهلل لقا ،وعنادا جحودا إال ردها ميكنهم وال معارضتها يستطيعون ال بأمور اخللق إقناع ليتسىن
 .صدقك على الدالة اآليات من يرون ملا أي ،ژۆ  ۆ     ۈ    ژ : تعاىل

 ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ 
 ويدفعونه احلق يعاندون ولكنهمأي  (3)

 . (4)بصدورهم

 شاهداً  اهلل أظهره ما ": kله من اهلل  تأييد nلنيب حممد اليت حصلت ليات ومن اآل
وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ژ : تعاىل قال كما األفقية اآليات من صدقه على

 ؟. (0) ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ     ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

 : أمثلة كولذل
 وقد ،ذلك الناس وشاهد ،فرقتني وصار القمر انشق فقد القمر، انشقاق: األول املثال

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ژ : تعاىل اهلل قالف ،القرآن يف ذلك إىل اهلل أشار

ۋ  ۋ     ٴۇڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

                                           
 .0/334: جمموع فتاو  ورسائل ابن عثيمني( 1)
 .0/330: ( املصدر السابق2)
 .33: ( األنعام3)
 .2/134: تفسري ابن كثري: : ( انظر4)
 .03: ( فصلت0)
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 ژۅ  
 رآه وقد اهلجرة، قبل n النيب عهد يف ذلك وقوع على العلماء أمجع وقد (1)

 وجه كل من املسافرون وقدم، (2)«اشهدوا اشهدوا »: رآه حني n النيب وقال. مبكة الناس
 . (3)"رأوه أهنم فأخربوا

، (4)"مباشرة باستصحائه املطر وإقالع مباشرة، سقائهباست املطر نلول ": واملثال الثاين
 ،nاهلل  رسول عهد على - جدح أي - سنة أصابت ": قال z مالك بن أنس فعن
 العيال، وجاع املال هلك اهلل رسول يا: فقال أعرايب قام المعة يوم يف خيطب n النيب فبينا
 ثار حىت وضعها ما بيده نفسي فوالذي ،(0)قلعة السماء يف نر  وما يديه فرفع. لنا اهلل فادع

 يومنا فمطرنا حليته، على يتحادر املطر ترأي حىت منربه عن ينلل مل مث البال، أمثال السحاح
قال  أو األعرايب ذلك وقام ،األخر  المعة حىت والذي يليه الغد بعد ومن ،الغد ومن ذلك،
 اللهم»: وقال يديه فرفع. لنا اهلل فادع املال، وغرق البناء هتدم ،اهلل رسول يا: فقال ،غريه
، وصارت املدينة مثل انفرجت إال السحاح من ناحية إىلبيده  يشري فما «علينا وال حوالينا
 .(8)"شهراً، ومل جيئ أحد من ناحية إال حدث بالود (7)، وسال الوادي وادي قناة(9)ةبالو 

 عن n إخباره": خربأبأهنا ستقع، ووقعت كما  nاآليات الكونية اليت أخرب ومن 
 النيب أن z هريرة أيب عنف ،(6)ببصر  اإلبل اقأعن هلا تضيء احلجاز أرع يف نار ظهور

                                           
 .3-1: ( القمر1)
 .93: ( سبق خترجيه2)
 .312-0/311: ( جمموع فتاو  ورسائل ابن عثيمني3)
 .0/313: ( املرجع السابق4)
 .2/033: فتح الباري عدها مهملة، أي سحاح متفرق.بفتح القاف واللاي ب: ( القلعة0)
: فوووتح البووواري هبوووا هنوووا الفرجوووة يف السوووحاح. بفوووتح الووويم مث املوحووودة، وهوووي احلفووورة املسوووتديرة الواسوووعة، واملوووراد: ( الوبوووة9)

2/039. 
ة علوم علوى أرع ذات مولارع بناحيوة أحود، وواديهوا أحود أوديوة املدينوة املشوهورة. فوتح بفتح القاف والنون اخلفيف: ( قناة7)

 .2/039: الباري
 (.633برقم ) 189: ( صحيح البخاري، كتاح المعة، باح االستسقاء يف اخلطبة يوم المعة8)
 كم.  143دمشق حنو ثالث مراحل، بضم الباء مدينة معروفة بالشام، وهي مدينة حوران، بينها وبني : ( بصر 6)

== 
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n اإلبل أعناق هلا تضيء احلجاز أرع من نار ختر  حىت الساعة تقوم ال»: قال 
 فأقامت املدينة شرقي هو904 سنة اآلخرة مجاد  يف (2)النار هذه خرجت فقد. (1)«ببصر 
 . (3)"ببصر  اإلبل أعناق الناس وشاهد األودية تلك ومألت شهر من حنواً 

 .(4)"احلجر حترق كانت النار وهذه": t تيمية ابن قال

                                           
== 

ية لكي لسرتنا، ترمجة بشري فرنيس وكوركس ، وبلدان اخلالفة الشرق18/33سلم: شرح النووي على صحيح م: انظر
 .72: 2د، مؤسسة الرسالة، بريوت، طعوا

بورقم  4/2227: ( صحيح مسلم، كتاح الفنت وأشراط الساعة، باح ال تقوم الساعة حىت ختر  نوار مون أرع احلجواز1)
(2632.) 
 .17/328: البداية والنهاية البن كثري، و 18/28: شرح النووي على صحيح مسلم: ( انظر2)
 .0/314: ( جمموع فتاو  ورسائل ابن عثيمني3)
 .2/69: ( الواح الصحيح ملن بدل دين املسيح4)
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 اآليات الكونية وأركان اإلسالم: المطلب الرابع

 : اآليات الكونية والشهادتان: أوالا 
ة، وصور من نشأهتا ومراحل تكوهنا، يلخر القرآن الكرمي بالعديد من اآليات الكوني

والسنن اإلهلية اليت حتكمها، وما يستتبعه كل ذلك من استخالص للعربة وتفهم للحكمة، وما 
اخلالق البارئ املصور الذي  lيستوجبه من إميان باهلل، وشهادة بكمال صفاته وأفعاله، وهو 

 . nة حممد أبدع اخللق بعلم وقدرة وحكمة. وهي مع ذلك دليل على صدق نبو 
 األدلة ذكرو  وإهليته، ربوبيتهل kبعد أن ذكر تقرير اهلل  tقال ابن سعدي 

 والقمر، الشمس من وصفاته، أمسائه يف كماله، وعلى ذلك على الدالة األفقية العقلية
: آيات أهنا وأخرب املخلوقات، أصناف سائر من فيهما خلق ما ومجيع واألرع والسماوات

 تعاىل اهلل قدرة كمال على دال الصفة، هبذه املخلوقات هذه لقخ جمرد أن ذلك وحاصل"
 كمال على دال واحلسن واإلبداع واإلتقان حكاماإل من فيها وما .وقيوميته وحياته وعلمه
 رمحة على ذلك يدل واملصاحل املنافع أنواع من فيها وما. علمه وسعة خلقه وحسن اهلل حكمة
 اهلل مشيئة على دال التخصيصات من فيها وما .وإحسانه هبر  وسعة بعباده واعتنائه تعاىل اهلل

 .النافذة وإرادته
 واألوصاف واإلكرام الالل ذو ايمود، وايبوح املعبود وحده أنه على دال وذلك

 .(1)"العظام
أما املكتشفات العلمية فهي دالة على الربوبية من جهة التفاصيل الدقيقة املؤكدة على 

لق مدبر، دون أن تكون معرفة هذه التفاصيل شرطًا يف كمال اليقني، كما افتقار الكون إىل خا
 عترب هذه املكتشفات دالة على النبوة من جهة عدم تكذيبها لشيء مما جاء به ت

 .n(2)النيب 

                                           
 .33-32: الفوائد: ، وانظر966، 2/001: ( تفسري ابن سعدي1)
املكتشفات العلمية على النبوة والربوبية، لسعود بن عبد العليل العريفي، جملة جامعة أم القر  لعلوم ( منها االستدالل ب2)

== 
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 .(1)اآليات الكونية والصالة: ثانياا 
باآليات  إن الصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم، وجند أن هلا ارتباطًا وثيقاً 

الكونية، وأول ما يذكر الفقهاء من شروط الصالة الوقت وحتديده، وهو مرتبط ببعض اآليات 
إذا زالت الشمس، وصالة املغرح إذا غربت وهكذا بقية الصلوات مثاًل الكونية، فصالة الظهر 

 . (2)اخلمس تعرف أوقاهتا هبذه اآليات الكونية
العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إىل  . وصالة(3)وأفضل الصالة صالة جوف الليل

 .(4)اللوال
يد عند طلوع الشمس حىت ارتفاعها ق: وقد جاء النهي عن الصالة يف بعض األوقات

 .(0)يسجدون هلا، وعند انتصاف النهار ألن النار تسجر رمح، وعند غروهبا ألن املشركني
وهي  –مر والنجوم وقد اتفق الفقهاء على أن الشمس والق ،ومن شروط الصالة القبلة

  ٺڀژ : ،كما قال تعاىل(9)من دالئل القبلة اليت تعرف هبا -من اآليات الكونية 

 .(7) ژٺ  ٺ  ٺ   
وتشرع بعض األحكام املتعلقة بالصالة عند حصول بعض التغريات الكونية، فيجوز 

                                           
== 

 .287: 1428(، ذو احلجة 43(، العدد )16الشريعة واللغة العربية وآداهبا،   )
درجووة املاجسووتري جامعووة  لنيوولمقدمووة أثوور القموورين يف األحكووام الشوورعية لعبوود اجمليوود بوون عبوود اهلل اليحوو ، رسووالة : ( انظوور1)

 وما بعدها. 09: اإلمام حممد بن سعود، املعهد العاي للقضاء، قسم الفقه املقارن
 .32-2/8: 4عبد اهلل الرتكي، دار عامل الكتب، الرياع، ط: حتقيقالبن قدامة،  ( املغ 2)
 .2/000: ( املصدر السابق3)
 .3/299: ( املصدر السابق4)
 .027-2/023: ( املصدر السابق0)
 .130-2/132: املصدر السابق: ( انظر9)
 .19: ( النحل7)



121 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

. وتشرع (2) شدة احلر يشرع تأخري صالة الظهر، ويف(1)المع بني الصالتني عند نلول املطر
 .(3)صالة االستسقاء إذا أجدبت األرع واحتبس القطر

مع تغري يف صفتها عن  ،(4)والصالة مشروعة إذا كسفت الشمس أو خسف القمر
صالة الكسوف أربع ركوعات  nصلى النيب الصالة املعتادة حيث زيد يف عدد الركوعات، ف

 .(0)يف ركعتني
اللهم باعد »: يف دعاء االستفتاح يقول nولو تأملنا يف نفس الصالة لوجدنا أن النيب 
 . (9)«بي  وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرح

خبلقه هلذه اآليات الكونية  kيل يقول يف استفتاحه متوساًل إىل اهلل ويف صالة الل
 .(7)«وات واألرعافاطر السم»: العظيمة

، (8)«وملء األرع وملء ما بينهما السماواتاحلمد هلل ملء »: وإذا رفع من الركوع قال
 إىل غري ذلك.

 
 : اآليات الكونية والزكاة: ثالثاا 

اللكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم، وجتب بشروط منها متام احلول. وإذا أطلق 
احلول والسنة عند الفقهاء فاملراد به السنة القمرية، والسنة القمرية هي اليت تعتمد على ظهور 

                                           
 .2/132: ( املصدر السابق1)
 .2/30: ( املصدر السابق2)
 .2/334: ( املصدر السابق3)
 .323-2/323: ( املصدر السابق4)
 (.1300برقم ) 213: ( صحيح البخاري، كتاح الكسوف، باح صالة الكسوف يف املسجد0)
 (.068برقم ) 1/416: كتاح املساجد ومواضع الصالة، باح ما يقال بني تكبري اإلحرام والقراءة( صحيح مسلم،  9)
 .113: ( سبق خترجيه7)
 (.471برقم ) 1/343: ( صحيح مسلم، كتاح الصالة، باح اعتدال أركان الصالة وختفيفها يف متام8)
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 .(1)وهنايتهاهلالل واختفائه يف بداية الشهر 
وترتبط بعض األحكام الشرعية املتعلقة باللكاة باآليات الكونية، فيختلف مقدار اللكاة يف 

 نصف بالنضح سقي وما ،العشر والعيون السماء سقتاللروع والثمار حبسب السقي، ففيما 
 .(2)العشر

وجتب زكاة الفطر بغروح مشس أخر يوم من رمضان، فمن ولد قبل غروح الشمس من 
 .(3)ر شهر رمضان وجب على وليه إخرا  زكاة الفطر عنه، ومن ولد بعدها فال جتب عليهأخ

 
 : اآليات الكونية والصيام: رابعاا 

أو الصيام هو الركن الرابع من أركان اإلسالم، ويثبت دخول شهره وخروجه بر ية اهلالل 
 إكمال عدة شعبان ثالثني يوماً.

 .(4)، وعن الصحابةnة عن النيب وقد ورد عند ر ية هالله أدعية مأثور 
والصوم املشروع هو اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر الثاين إىل غروح 

 . (0)الشمس
 .(9)والنية لصيام الفرع تبيت من الليل

 
 : اآليات الكونية والحج: خامساا 

، ويثبت دخوله (1)احلا هو الركن اخلامس من أركان اإلسالم، وأول أشهر احلا شوال
                                           

 .4/143: ( املغ 1)
 .4/194: ( املصدر السابق2)
 .4/268: ق( املصدر الساب3)
أحكووام األهلووة واآلثوار املرتتبووة عليهووا وتطبيقاهتوا القضووائية ألمحوود بون عبوود اهلل الفووريح، حبوث تكميلووي لنيوول درجووة : ( انظور4)

 .26: املاجستري، جامعة اإلمام حممد بن سعود، املعهد العاي للقضاء، قسم الفقه املقارن
 .4/320: ( املغ 0)
 .4/333: ( املصدر السابق9)
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بر ية هالله أو  دخول شهر ذي احلجةويثبت ية هالله أو إكمال عدة رمضان ثالثني يوماً، بر  
 .إكمال عدة ذي القعدة ثالثني يوما.

 . (2)، أو هبط وادياً، ومن أخر الليلمرتفعاً ويستحب للمحرم اإلكثار من التلبية إذا عال 
ن جاء عرفة أن ينلل والسنة مل ،إىل عرفةاحلا  وإذا طلعت الشمس اليوم التاسع دفع 

، فإذا زاغت صلى الظهر والعصر مجع تقدمي، مث الشمس تليغإىل أن  nكما فعل النيب بنمرة  
 . (3)أتى املوقف

ومن مل يقف بعرفه حىت طلع الفجر يوم  ،ومن وقف يف عرفة من ليل أو هنار صح حجه
عرفة بعد غروح  ويدفع الناس من ،والوقوف إىل غروح الشمس واجب ،النحر فقد فاته احلا

 .(4)الشمس
وقيل بعد منتصف الليل، ولغريهم  ،ويبدأ االنصراف من ملدلفة للضعفة بعد مغيب القمر

 .(0)قبل طلوع الشمس
إن اللمان قد استدار كهيئته يوم خلق »: يف يوم النحر يف حجة الوادع nوقد قال النيب 

حرم، ثالث متواليات، ذو القعدة وات واألرع، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة ااهلل السم
 .(9)«وذو احلجة وايرم ورجب مضر بني مجاد  وشعبان

رمى المرات بعد زوال الشمس من اليوم احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر ويبدأ 

                                           
== 
 .0/113: ملصدر السابق( ا1)
 .139-0/130: ( املصدر السابق2)
 .0/292: ( املصدر السابق3)
 .0/298: ( املصدر السابق4)
 .289-0/284: ( املصدر السابق0)
 (.4439برقم ) 832: ( صحيح البخاري، كتاح املغازي، باح حجة الوادع9)



123 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 .(1)ملن تأخر
وإن أحب أن يتعجل يف يومني خر  قبل غروح الشمس من اليوم الثاين عشر، وإن 

 . (2)غربت الشمس وهو هبا مل خير  حىت يرمي من غد بعد اللوال

اآليات الكونية، إما يف بداية العمل أو ل احلا هلا ارتباط واضح هبذه افأنت تر  أن أعم
 هنايته أو خالله.

                                           
 .0/329: ( املغ 1)
 .0/331: ( املصدر السابق2)
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 الفصل الثالث
 التفسري العلمي لآليات الكونية،  

 والدراسات املستقبلية عنها وصلتها بالعقيدة.
 

 : وفيه ثالثة مباحث

 التفسري العلمي لآليات الكونية يف القرآن والسنة.: املبحث األول

 قة بالتفسري العلمي لآليات الكونية يف القرآن والسنة.مسائل متعل: املبحث الثاني

 اآليات الكونية املستقبلية والدراسات حوهلا وصلتها بالعقيدة.: املبحث الثالث
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 املبحث األول

 التفسري العلمي لآليات الكونية يف القرآن والسنة. 

 : وفيه أربعة مطالب

 املراد بالتفسري العلمي.: املطلب األول

موقف العلماء من التفسري العلمي لآليات الكونية يف القرآن : الثاني املطلب

 والسنة.

 لقرآن والسنة. احلقائق العلمية لموافقة : املطلب الثالث

 آليات الكونية.العلمي لتفسري الاملخالفات العقدية يف : املطلب الرابع
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 المراد بالتفسير العلمي: المطلب األول

التفسري العلمي للقرآن" وما يف معناه  "مصطلحع عشر اهلجري ظهر يف أوائل القرن الراب
من املصطلحات احلادثة، واليت تشري إىل تأويل أو تفسري القرآن مبا يتفق مع النظريات العلمية 

 أو االكتشافات احلديثة.
 عبارةكان  األمر أول يف ولكنه ؛العباسية قدميًا يف وقت الدولةأصل هذا التفسري كان و 
دتو  مث العلوم، من ج د   وما القرآن بني التوفيق منها يُقصد تحماوال عن  مرك لة الفكرة ج 

 الفخر حماوالت مثل يف وظهرت لمياً ع طُب قت الفكرة هذه نمث إ ،(1)الغلاي عند وصرحية
دتو  مث ،للقرآن تفسريه ضمن (2)الرازي  من العلوم استخرا  يف مستقلة كتب ذلك بعد ج 
وال  كن مثل العصر احلديث كثرةً تمل  اولكنه؛ العلوم مبختلف اخلاصة اآليات وتتبع القرآن،
 كثرية مؤلفات ذلك عن ونتا كبرياً، رواجاً  املتأخر العصر يف الفكرة هذه راجت، ف(3)مقاربًا له
 .(4)الفكرة هذه ضوء على تسري اليت التفاسري بعض أُل فت كما املوضوع، هذا تعاجل

                                           
، واجتاهووات التفسوري يف القورن الرابوع عشور لفهوود بون عبود الورمحن الروموي، مؤسسووة 1/396: اء علووم الودينإحيو: ( انظور1)

 .2/000: 3الرسالة، بريوت، ط
( هو حممد بون عمور بون حسوني القرشوي التيموي الورازي، املعوروف بوالفخر الورازي ويقوال لوه ابون خطيوب الوري، مون كبوار 2)

. 939مفاتيح الغيب، واملطالب العالية، واملباحث املشرقية، تويف سنة : ة، منهااملتكلمني األشاعرة، له مصنفات كثري 
 .17/11: ، والبداية والنهاية21/033: سري أعالم النبالء: انظر

، وموونها املدرسووة العقليووة احلديثووة يف التفسووري لفهوود بوون عبوود 2/047: اجتاهووات التفسووري يف القوورن الرابووع عشوور: ( انظوور3)
والتفسري العلمي للقورآن يف امليولان ألمحود بون عمور أبوو ، 293-292: 1ؤسسة الرسالة، بريوت، طالرمحن الرومي، م

وما بعدها، واألحاديث النبوية اليت استدل هبا على اإلعجاز العلمي  63: 2حجر، دار املدار اإلسالمي، بريوت، ط
املاجستري بكلية احلديث والدراسوات  يف اإلنسان واألرع والفلك ألمحد بن حسن احلارثي، رسالة مقدمة لنيل درجة

 .14نبوية، مطبوعة باحلاسب اآلي: اإلسالمية بالامعة اإلسالمية باملدينة ال
، والتفسوووووري 23: 1تطووووووره ألموووووني اخلووووووي، دار الكتووووواح اللبنووووواين، بوووووريوت، ط –تدرجوووووه  –نشوووووأته : التفسوووووري: ( انظووووور4)

التفسري يمد بن لطفي الصباغ، املكتب اإلسالمي، بريوت، ، ويات يف علوم القرآن واجتاهات 2/484: واملفسرون
، واجتاهووات التفسووري يف العصوور الووراهن لعبوود اجمليوود بوون عبوود السووالم ايتسووب، مكتبووة النهضووة اإلسووالمية، 233: 3ط

 .247: 3عمان، ط
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 : يف التفسير العلميتعر 
، (1)هوإيضاح شيء بيان على تدل   واحدة كلمة والراء والسني الفاء: التفسير في اللغة

، والتفسري مثله، وهو كشف اإلبانة وكشف املغطى: مصدر فس ر بتشديد السني، والفسر وهو
  .(2)املراد عن اللفظ املشكل

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ژ : يف قوله تعاىلاملعىن  اويراد منه اإليضاح والتبيني، وقد ورد هبذ

  .(4)، أي أحسن بياناً وتفصيالً (3) ژٻ  پ  پ  پ  

 وبيان ،n حممد نبيه على املنلل اهلل كتاح فهم به عرفيُ  علم: وفي االصطالح
 وعلم والتصريف والنحو اللغة علم من ذلك واستمداد ،مهك  وح   أحكامه واستخرا  ،معانيه
 .(0)واملنسوخ والناسخ النلول أسباح ملعرفة وحيتا  والقراءات الفقه وأصول البيان

  وقد وصف التفسري هنا بأنه علمي نسبة إىل العلم.
 أو هو صفة ينكشف هبا املطلوح انكشافاً  هو إدراك األشياء على حقائقها،: موالعل

 .(7)ثني فهو خاص باليقينيات اليت تستند على احلس وحدهيد  . وأما عند املاديني ا(9)تاماً 
، وما يتعلق به من علوم الطبيعة املوجودة يف العلم التجرييب: واملقصود بالعلم يف هذا املقام

الفيلياء، والكيمياء، وطبقات األرع، وعلم اإلحياء، وعلم البحار، وعلم : الكون، مثل
التفسري  ": لو قيلف ،بد من متييل هذا التفسري عن سواهولذلك فإنه ال  ؛(8)الفلك، وغريها

                                           
 .4/034: 1423عبد السالم هارون، دار اليل، بريوت، : ( معجم مقاييس اللغة البن فارس، حتقيق1)
 .319: مباحث يف علوم القرآن: ، مادة فسر، وانظر0/3421: ، ولسان العرح411: ( القاموس اييط2)
 .33: ( الفرقان3)
 .13/26: تفسري القرطيب: انظر( 4)
 .4/197: ، واإلتقان يف علوم القرآن1/13: ( الربهان يف علوم القرآن0)
 . 913: ، والكليات233: التعريفات: ( انظر9)
 .1/14: اهل العرفان يف علوم القرآن( من7)
، واملعجلة العلمية يف القرآن والسنة لعبد اجمليد اللنداين، ضمن 2/047: اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر: ( انظر8)

كتيووب تأصوويل اإلعجوواز العلمووي يف القوورآن والسوونة، أحبوواث املووؤمتر العوواملي األول لإلعجوواز العلمووي يف القوورآن والسوونة، 
 .73: ، والتفسري العلمي للقرآن يف امليلان17: طة العامل اإلسالمي، هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةراب
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ي بالعلوم التطبيقية أو الطبيعية للقرآن التفسري العلم "العلمي التجرييب للقرآن الكرمي"، أو
 .(1)ست علميةىت ال يفهم أن التفاسري األخر  ليوذلك ح الكرمي"؛
 : سري العلمي هو التفسريتدور حول كون التف (2)تعريفات عرف التفسري العلمي بعدةوقد 
 القرآن. ألفاظالذي حُيك م االصطالحات العلمية يف  -1
 .ضعها لهوخيُ  -2
 وجيتهد أو حياول يف استخرا  خمتلف العلوم واآلراء الفلسفية منها. -3

ة والفلسفية، ويربط بني اآليات الكرمية ومكتشفات العلوم التجريبية والفلكي -4
املختربات ومراكل البحث يف العلوم على ضوء ما تنتجه ويكشف الصلة بينهما 

بغض النظر عن صحة النظرية أو خطئها،  الدقيقة من معارف وحقائق علمية
وبعضهم يقيد ذلك مبا ترجحت صحته، وبعضهم يقيد ذلك مبا ثبتت صحته 

 من النظريات.

 .إعجاز القرآن وبيان صالحيته لكل زمان ومكان يُظهرو  -0
إخضاع" للمصطلحات "حتكيم" أو"بأنه: ري العلميجند أهنا تصف التفس ريفاتوهذه التع

ن مرتبطًا هبذه العلمية يف فهم القرآن، وهذه عبارة غري صحيحة؛ ألهنا جعلت فهم القرآ
دخلت اآلراء الفلسفية ضمن هذا التفسري أكذلك  ،وجعلته خاضعًا هلا احلادثة املصطلحات

فسر اآليات القرآنية بالنظريات ، وبعض هذه التعريفات (3)الذي األصل فيه أن يكون علمياً 
 بغض النظر عن صحتها أو خطئها.

معاين اآلية تفاصيل هو الكشف عن : ولعل األقرح أن يقال يف تعريف التفسري العلمي

                                           
 .2/047: اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر: ( انظر1)
، ويوووات يف 3/143: ، والتفسووري واملفسوورون23-16: تطوووره -تدرجووه –التفسووري نشووأته يف:  هووذه التعريفوواتانظوور ( 2)

، والتفسوووري العلموووي للقووورآن يف 247: ، واجتاهوووات التفسوووري يف العصووور الوووراهن262: علووووم القووورآن واجتاهوووات التفسوووري
، 33: ، واملعجوولة العلميووة يف القوورآن والسووونة046-2/048: ، واجتاهووات التفسووري يف القوورن الرابوووع عشوور72: امليوولان

 .13: واآليات الكونية يف ضوء العلم احلديث
 .046-2/048: هات التفسري يف القرن الرابع عشراجتا: ( انظر3)
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 .(1)التجريبية يف ضوء ما ثبتت صحته من نظريات العلوم الكونية
 

 : (2)اإلعجاز العلمي و  الفرق بين التفسير العلمي
يع  تأكيد الكشوف العلمية : فهو اإلعجاز العلميسري العلمي، أما سبق تعريف التف

احلديثة الثابتة واملستقرة للحقائق الواردة يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة بأدلة تفيد القطع 
، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية يف زمن الرسول (3)واليقني باتفاق املتخصصني

n(4). 
أن التفسري العلمي كشف عن معاين اآلية : عريف يتضح أن الفرق بينهماومن خالل الت

أو تفاصيلها، أما اإلعجاز العلمي فهو إخبار القرآن الكرمي أو السنة النبوية حبقيقة علمية أثبتها 
 .n(0)العلم أخرياً، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية يف زمن الرسول 

                                           
 .38: اإلعجاز العلمي يف القرآن: ( انظر1)
 . 18-17: األحاديث النبوية اليت استدل هبا على اإلعجاز العلمي: ( انظر2)
لعلموي ( التوصيات الصادر عن املؤمتر العاملي األول لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، ضمن كتيوب تأصويل اإلعجواز ا3)

يف القووورآن والسووونة، أحبووواث املوووؤمتر العلموووي األول لإلعجووواز العلموووي يف القووورآن والسووونة، رابطوووة العوووامل اإلسوووالمي، هيئوووة 
 .113: اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

  .13: ، واآليات الكونية يف ضوء العلم احلديث33، 18-17: املعجلة العلمية يف القرآن والسنة: ( انظر4)
 .33: ، و املعجلة العلمية يف القرآن والسنة27-1/29: مناهل العرفان يف علوم القرآن :( انظر0)
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 علماء من التفسير العلمي لآليات الكونية في القرآن والسنة.موقف ال: المطلب الثاني
 

بعد ثورة املكتشفات العلمية يف الغرح يف جو معاد للدين منفلت منه، وما أوحت به 
علماء الطائفة من انتدح أبناء املسلمني من أن دينهم هو سبب ختلفهم بعض هذه احلال إىل 
التجرييب، ويف ومن ذلك العلم اإلسالم دين العلم  ملليف، والتأكيد على أناألمر اإلبطال هذا 

سبيل إثبات ذلك تكلموا يف التفسري العلمي للقرآن، وأن كثريًا من املكتشفات العلمية احلديثة 
 .الكتاح والسنةمضمنة يف 
فتحاً جديداً يساهم يف خدمة تفسري القرآن، ودلياًل من أدلة إعجاز القرآن  عتربوا ذلكوا

 ر الدعوة اإلسالمية.الكرمي خيدم نش
الكرمي غري صحيح يف منهجه،  التفسري العلمي للقرآن وقابلتهم طائفة أخر  تر  أن

فع به إىل جماالت ال حتمد وينحرف بالقرآن عن غايته ويند ،بالدعوة اإلسالمية وضار
 .(1)عقباها

على  وبناءًا على ذلك اختلفوا يف التفسري العلمي لآليات الكونية يف القرآن والسنة
 : قولني

                                           
، وخالصوة حبوث التفسوري العلموي 37: ، واآليوات الكونيوة يف ضووء العلوم احلوديث2/097: التفسوري واملفسورون: ( انظر1)

يل اإلعجاز العلمي يف القورآن والسونة، للقرآن الكرمي بني اجمليلين واملانعني يمد األمني ولد الشيخ، ضمن كتيب تأص
أحبوواث املووؤمتر العلمووي األول لإلعجوواز العلمووي يف القوورآن والسوونة، رابطووة العووامل اإلسووالمي، هيئووة اإلعجوواز العلمووي يف 

 .131: القرآن والسنة
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 .(1)املنع: القول األول
 : ومن أدلتهم
أن القرآن الكرمي كتاح هداية، وأن اهلل مل ينلله ليكون كتابًا يتحدث فيه : الدليل األول

إىل الناس عن نظريات العلوم، ودقائق الفنون، وأنواع املعارف، وإمنا القرآن يف تناوله لتلك 
من ذلك بكثري، وهو هداية وداللة اخللق لإلميان باهلل  احلقائق العلمية يهدف إىل ما هو أعظم

k ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٻٱژ : ، قال تعاىل(2)وعبادته وحده ال شريك له

 .(3) ژپ  پ  ڀ      ڀ  

القرآن متضمن لكل  أن القرآن يف أعلى درجات البالغة، فإذا قلنا بأن: الدليل الثاني
العلوم، وألفاظه حمتملة هلذه املعاين املستحد ثة، لللم أن من أنلل عليهم القرآن جيهلون هذه 

 املعاين.
فل م  مل يتكلموا هبا وتظهر هنضتهم من لدن نلول : إهنم كانوا يعرفوهنا. قيل: وإن قيل

لى هذه اآليات الشارحة القرآن الذي حو  علوم األولني واآلخرين؟ ومل   مل تقم هنضتهم ع
 ملختلف العلوم وسائر الفنون؟.

أن التفسري العلمي للقرآن والسنة يعرضهما للدوران مع مسائل العلوم يف  : الدليل الثالث
املادة علماء كل زمان ومكان، والعلوم ال تعرف الثبات وال القرار وال الرأي اآلخر، وقد اعرتف 

                                           
(، 437دد )القواهرة، العو -، ومقال ملفيت مصر السابق حممود شلتوت ضومن جملوة الرسوالة 2/131: املوافقات: ( انظر1)

 -نشوأته: ، بواسطة كتاح التفسوري العلموي للقورآن يف امليولان، والتفسوري1641إبريل سنة ( من السنة التاسعة، 438)
أمحود الودوي ، الرئاسوة العاموة : للبحووث العلميوة واإلفتواء، مجوع وترتيوبفتواو  اللجنوة الدائموة ، و 04: تطووره-تدرجه

فهود : بون عثيموني، إعودادا، وكتواح العلوم للشويخ حممود بون صواحل 4/183: 3للبحوث العلمية واإلفتواء، الريواع، ط
، واجتاهوات التفسوري 313-332: ، واجتاهوات التفسوري يف العصور الوراهن107: 1السوليمان، دار الثريوا، الريواع، ط

 ، وحكم تفسري القرآن بنظريات علمية حديثة للشيخ صاحل بن فووزان الفووزان،068-2/078: يف القرن الرابع عشر
، وخالصووة حبووث التفسووري العلمووي للقوورآن الكوورمي بووني 23: 1421(، حموورم 1447مقووال ضوومن جملووة الوودعوة، العوودد )

 .296، 113: ، والتفسري العلمي للقرآن يف امليلان134-133: اجمليلين واملانعني
 .2/270: ، مناهل العرفان يف علوم القرآن127، 2/112: املوافقات: ( انظر2)
 .2-1: ( النمل3)
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، بينما القرآن هو (1)"ال تعطى إال علما جلئيا عن احلقائقبأن العلوم املادية ": يف هذا القرن
 تلك احلقائق اإلهلية العلوية، القارة، الثابتة، املنللة من عند اهلل الذي وسع علمه كل شيء.

من أهل : املعرفة ملعاين كتاح اهلل إمنا تؤخذ من هذين الطريقنيأن : قالوا: الدليل الرابع
 .(2)، ومن اللغة اليت نلل القرآن هبا وهي لغة العرحالتفسري املوثوق هبم من السلف

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ژ: قالوا يف جواهبم عن االستدالل بقوله تعاىل: الدليل الخامس

كر الل وح ايفوظ، ومل يذ : أن املراد بالكتاح يف اآلية: وأنه يشمل مجيع العلوم، (3) ژ  ڎڌ  ڌ
 .(4)املفسرون يف معناها ما يقتضى تضمنه لميع العلوم النقلية والعقلية

أن التفسري العلمي للقرآن حيمل أصحابه واملغرمني به على التأويل : الدليل السادس
املتكلف، واللهث وراء الفروع والنظريات اليت ال تثبت وال تستقر، مث يؤدي ذلك يف الوقت 

 بني العلم والدين. القريب أو البعيد إىل صراع
أنه ينبغي االستفادة من النظريات العلمية دون إقحامها على : قالوا: الدليل السابع

القرآن الكرمي أو اعتبار أن القرآن مطالب مبوافقتها كلما تغريت من زمن إىل زمن ومن تفكري 
 .(0)إىل تفكري
 

                                           
عبوود الصووبور شوواهني، مؤسسووة : ظفوور اإلسووالم خووان، مراجعووة وحتقيووق: لوحيوود الوودين خووان، تعريووب اإلسووالم يتحوود ( 1)

 .23: 11الرسالة، بريوت، ط
 .38: ( الصواعق الشديدة على أتباع اهليئة الديدة2)
 .38: ( األنعام3)
 .2/130: ، تفسري ابن كثري9/423: ، تفسري القرطيب7/216: تفسري الطربي: ( انظر4)
: ، والفلسووفة القرآنيووة لعبوواس حممووود العقوواد، دار هنضووة مصوور، القوواهرة2/270: مناهوول العرفووان يف علوووم القوورآن: ( انظوور0)

 .14-13: 12، وتفسري القرآن يمود شلتوت، دار الشروق، القاهرة، ط13
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  .(1)الجواز: القول الثاني

 : ومن أدلتهم
، وهذه العلوم داخلة (2) ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ : تعاىل قوله: الدليل األول
 يف عموم اآلية.

عن  -سئل عن احلمر األهلية  nجاء يف احلديث الصحيح أن النيب : الدليل الثاني
ڎ  ڈ  ژ  :الفاذة الامعة اآلية هذه إال شيء فيها علي أنلل ما»: فقال -صدقتها

: ، وقالوا(4)«(3) ژڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   
 .(0)هذا نص يشهد أن كل ما دخل حتت نص قرآين عام يعترب قد نص عليه القرآن

واستدلوا أيضًا ببعض اآلثار الواردة عن السلف مثل قول عبد اهلل بن : ليل الثالثالد
 .(7)«القرآن (9)من أراد علم األولني واآلخرين فليثور »: z مسعود

غة على عباده أمجعني، واستدلوا كذلك بأن القرآن هو حجة اهلل البال: الدليل الرابع
يف هذه احلجة يعجل والتفسري العلمي وهذه احلجة قائمة إىل يوم الدين، واإلعجاز العلمي 

 امللحدون عن أن جيدوا فيه موضعا للتشكيك ألنه دليل عقلي حمسوس.
القرآن الكرمي حيتوي على كثري من اآليات الكونية، ويتوقف إن : قالوا: الدليل الخامس

                                           
: ، ومفاتيح الغيب أو التفسري الكبري1/396: ، وإحياء علوم الدين12: جواهر القرآن للغلاي، مكتبة الندي: ( انظر1)

، 3-1/2: 4، والووواهر يف تفسووري القوورآن الكوورمي لطنطوواوي جوووهري، دار إحيوواء الوورتاث العووريب، بووريوت، ط4/238
-090، 006-2/001: ، واجتاهوووات التفسوووري يف القووورن الرابوووع عشووور294: واجتاهوووات التفسوووري يف العصووور الوووراهن

 .193، 133: امليلان، والتفسري العلمي للقرآن يف 077
 .38: ( األنعام2)
 .8-7: الللللة (3)
 .(2317برقم ) 440: األهنار من والدواح الناس شرح باح( صحيح البخاري، كتاح املساقاة، 4)
 .396: 3( اإلسالم يف عصر العلم يمد فريد وجدي، الكتاح اللبناين، بريوت، ط0)
 .10/83انظر: هتذيب اللغة:  .ه يف تفسريه ومعانيهتثوير القرآن : قراءته ومفاتشة العلماء ب (9)
 .34: ( سبق خترجيه7)
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 .(1)عصر العلم ،دين اهلل يف هذا العصرإىل ضوء احلقائق العلمية تيسري الدعوة  على فهمها يف
 

وإن كان بعضهم مل  -من التفسري بعض الضوابط واحلدود، ا النوع ذوقد وضع اجمليلون هل
 : (2)، منها -يلتلم هبا
 ضرورة التقيد مبا تدل عليه اللغة العربية. -1
 .البعد عن التأويل يف بيان إعجاز القرآن -2
فما وافقها قبل، : عل حقائق القرآن موضع نظر، بل جتعل هي األصلأن ال جتُ  -3

 وما عارضها رفض.

 أن ال يفسر القرآن إال باليقني الثابت من العلم، ال بالفروع والنظريات. -4

 

                                           
 .222: اإلسالم يف عصر العلم: ( انظر1)
 . 133-132: خالصة حبث التفسري العلمي للقرآن الكرمي بني اجمليلين واملانعني: ( انظر2)
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 : (1)الترجيح
 بالتأمل يف القولني السابقني يتضح أن القائلني به من أهل اإلسالم ال يريدون شيئاً إال أن
يثبتوا للعامل أمجع أن القرآن من عند اهلل، وأن منلله هو خالق الكون الذي وسع علمه كل 
شيء، وقد ضمنه هذه احلقائق العلمية، وأهنم بقدر ما يفعلون من ذلك يضيفون إىل أجماد 

 القرآن أجماداً، وإىل براهني صدقه شيئاً جديداً.
ن عرضة للتبديل والتغيري، وهم ال يريدون إن املقررات العلمية تكو : واملعارضني له يقولون

أن يربطوا القرآن وتفسريه بعجلة املتغري، وكفى القرآن شرفًا وجمدًا أنه حث على العلم والبحث 
 .(2)والنظر ومل يقف حجرة عثرة يف سبيل التقدم العلمي والفكري

، ملا فيه جريبيةالت وليعلم املسلمون أن كتاح اهلل غ  يف إثبات صدقه عن العلوم الطبيعية
من النور واهلد ، والشرائع الكاملة، والفصاحة البالغة، وغريها من أوجه اإلعجاز اليت عدها 

 .(3)العلماء
 نأل ؛وليس بالالزم أن كل حقيقة علمية أو كل معلومة علمية جتد هلا يف القرآن أصالً 

 القرآن مل يوضع هلذا.
لقرآن مرفوع إذا اعتمد على النظريات أن التفسري العلمي ل: وعلى هذا ميكن أن يقال

 العلمية اليت مل تثبت ومل تستقر ومل تصل إىل درجة احلقيقة العلمية.
 ومرفوع إذا خر  بالقرآن عن لغته العربية.

 ومرفوع إذا صدر عن خلفية تعتمد العلم أصالً وجتعل القرآن تبعاً.
ليه السنة ومرفوع إذا خالف ما دل عليه القرآن يف موضع آخر أو دلت ع

                                           
اإلعجواز العلموي والغيويب يمود  –لقرآنيوة ، واملعجولة ا932-2/931: اجتاهوات التفسوري يف القورآن الرابوع عشور: ( انظور1)

، ونقوود مووا 266: ، ويووات يف علوووم القوورآن واجتاهووات التفسووري103: 3حسوون هيتووو، مؤسسووة الرسووالة، بووريوت، ط
: يسمى بالتفسري العلمي للقرآن ملساعد بن سليمان الطيار، ملتقى أهل التفسري على الشوبكة العنكبوتيوة )االنرتنوت(

: ، والتفسووري العلمووي للقوورآن يف امليوولان139: سووري العلمووي للقوورآن الكوورمي بووني اجمليوولين واملووانعني، وخالصووة حبووث التف7
213. 

 .18: ، والفلسفة القرآنية1/20: مناهل العرفان يف علوم القرآن: ( انظر2)
 .279-2/270: ، ومناهل العرفان يف علوم القرآن2/463: التفسري واملفسرون: ( انظر3)
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 .(1)الصحيحة
أن يدل نص الكتاح أو السنة على احلقيقة العلمية بطريق من طرق  (2)وهو مقبول بشرط

 .وأن ال خيالف أصالً يف الشرع، وأن ال يتذرع به لنصرة بدعةالداللة الشرعية، 
وأن يكون هذا التفسري وفقا لقواعد اللغة العربية ومقاصد الشارع وأصول التفسري، وأن ال 

 خير  عن أقوال السلف، وال يضادها، مع عدم اللم هبذا التفسري.
من أهل العلم الشرعي وأن يكون ممن رزقه اهلل علماً بالقرآن الكرمي وعلماً بالسنن الكونية 

 ..(3)األصيل وعلوم القرآن واللغة والعقيدة

                                           
 .14-11: القرآن يمود شلتوت تفسري: ( انظر1)
 .1/198: التبيان يف أقسام القرآن: ( انظر2)
، وتقودمي عبوود املعطوي البيوومي لكتواح املوسوووعة الكونيوة الكورب  ملوواهر 471: التفسوري العلموي للقوورآن يف امليولان: ( انظور3)

 .33: 1بن أمحد الصويف، املكتبة العصرية، بريوت، طا
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 قرآن والسنة الحقائق العلمية للموافقة : المطلب الثالث

ژ :  والكون خلق اهلل، وال ميكن أن يتعارع كالمه وخلقه، قال تعاىلالقرآن كالم اهلل

 .(1) ژں  ں  ڻ   ڻ 
هذا ما جيب على كل مسلم أن يعتقده ويدين به، حىت يسلم له دينه، وال يرتاح فيه، 

 .(2) وأن ال حيمل القرآن كل نظرية علمية
يكون يف القرآن نص صريح  "ال عدة األصلية الراسخة وهي أنهولذا فالبد من هذه القا

 ؛يصادم حقيقة علمية ثابتة إال إذا أخطا الناس يف فهم اآلية القرآنية أو جهلوا احلقيقة العلمية
 .(3)ألنه ال تعارع بني القرآن والعلم مطلقاً"

 : الت التاليةوكل ما يقال فيه أنه خمالف للحقائق العلمية فإنه ال يعدو أحد االحتما
إما أن يكون الذي نسب إىل العلم مل يصل إىل مرحلة العلم املقطوع به، كالنظريات  -1

 اليت مل تتأكد بعد، أو اليت ال سبيل إىل إثباهتا بأدلة علمية يقينية.
 وإما أن يكون النص غري صحيح. -2
على وإما أن يكون الفهم الذي فهم منه النص فهم خاطئ، أو محل عباراته  -3

 .(4)اصطالحات لفظية حادثة
أما أن يكون النص قطعي الثبوت، وقطعي الداللة، مث خيالف احلقيقة والواقع فهذا غري 

 .(0)موجود حتما، وليس من املمكن أن يوجد قطعاً 

                                           
 .04: ألعراف( ا1)
 .2/462: التفسري واملفسرون: ( انظر2)
 .37: ( اآليات الكونية يف ضوء العلم احلديث3)
 .23: 1الرباهني العلمية على صحة العقيدة اإلسالمية لعبد اجمليد العرجاوي، دار وحي القلم، دمشق، ط: ( انظر4)
، 20-24: 4م، دمشووق، طصووراع مووع املالحوودة حووىت العظووم لعبوود الوورمحن بوون حسوون حبنكووة امليووداين، دار القلوو: ( انظوور0)

باسووول بووون سوووعود : ، والرباهوووني العقليوووة علوووى وحدانيوووة الووورح ووجووووه كمالوووه لعبووود الووورمحن بووون سوووعدي، حتقيوووق26-33
، وهوذا هوو اإلسوالم يمود متووي الشوعراوي، الودار املصورية للنشور، 93، 07: 1الرشود، دار ابن الووزي، الودمام، ط

== 
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مث يقال ملن حياول أن يوفق بني القرآن والسنة وبني احلقائق العلمية ويتكلف يف ذلك 
آن نص صريح يصادم حقيقة علمية ثابتة، وحسب القرآن أنه أن ال يكون يف القر كم حسب

تقوم على أساس من احلق،  وجي  د  من نظريات وقوانني علميةميكن التوفيق بينه وبني ما ج د  
 .(1)وتستند إىل أصل من الصحة

وال بد من االنتباه ملا يدعيه املاديون أن فرضية من الفرضيات، أو نظرية من النظريات "
ت حقيقة علمية غري قابلة للنقض أو التعديل، مع أن هذه النظرية ال متلك أدلة قد أصبح

إثبات جتعلها حقيقة هنائية أو حقيقة موثقا هبا. فهذه احلقائق حقائق غري هنائية، وال قاطعة، 
وهي مقيدة حبدود جتارح اإلنسان، وظروف هذه التجارح وأدواهتا، هذا بالقياس إىل احلقائق 

مر واضح بالقياس إىل النظريات والفروع اليت تسمى علمية، فهذه ليست حقائق العلمية، واأل
علمية حىت بالقياس اإلنساين، وإمنا هي نظريات وفروع، كل قيمتها أهنا تصلح لتفسري أكرب 
قدر من الظواهر الكونية إىل أن يظهر فرع أخر يفسر قدرًا أكرب من الظواهر، أو يفسر تلك 

 ألن قابلة بل واإلضافة؛ والنقص والتعديل للتغيري دائماً  قابلة فهي مث ومن، الظواهر تفسرياً أدق
 املالحظات جملموعة جديد بتفسري أو، جديدة كشف أداة بظهور، عقب على رأساً  تنقلب
 .(2)"!القدمية

                                           
== 

دراسووة الكتووب  –، وكتوواح القوورآن الكوورمي والتوووراة واإلجنيوول والعلووم 39: ، واإلعجوواز العلمووي يف القوورآن234: 1687
، واآليوات الكونيوة يف ضووء العلوم 144: 4املقدسة يف ضوء املعارف احلديثوة ملووريس بوكواي، دار املعوارف، لبنوان، ط

علوووم للصووف ي لتوودريس وحوودة مبووادة ال، وأثوور التوودريس باآليووات القرآنيووة الكونيووة علووى التحصوويل الدراسوو47: احلووديث
الثوواين متوسووط يموود بوون أمحوود الغاموودي، حبووث تكميلووي لنيوول درجووة املاجسووتري موون كليووة الرتبيووة، قسووم املنوواها وطوورق 

 .09: التدريس، جامعة أم القر  مبكة
 .464-2/480: ( التفسري واملفسرون1)
 .71: لكونية، ونقض النظريات ا39: اإلعجاز العلمي يف القرآنانظر: ، و 20: هذا هو اإلسالم( 2)
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 : المطلب الرابع
 آليات الكونية العلمي لتفسير الالمخالفات العقدية في 

بالتفسري تفسري اآليات الكونية يف القرآن والسنة بعض لمن خالل الدراسة والتتبع 
 : ظهر بعض املخالفات العقدية منهاالعلمي 

باخلطأ يف فهم شيء من  - nوفيهم رسول اهلل  -اهتام اليل األول من املسلمني: أوالا 
، وكذلك n، مع أهنم أعلم الناس مبا جاء عن اهلل وعن رسوله (1)القرآن، أو خفائه عليهم

 قص لتفاسري السلف.التن
من  على املطالب اليقينيةواملتغريات فتح باح االستدالل باالحتماالت والظنيات : ثانياا 

 "،(2)توحيد الربوبية والنبوة والبعث، وهذا جيعل املسلم يشك يف دينه ويف كتاح ربه جل وعال
جيوز االستدالل  الخاضعة للعلم التجرييب و  kمل جيعلها اهلل املطالب العقدية الكرب  مع أن 

عليها بوجوه هليلة أو حمتملة أو غامضة أو معقدة أو مشكوك فيها، خاضعة الجتهاد الناس 
: قال تعاىل ينة ال حتتمل الظنون والريب،واختالف قدراهتم وإمكاناهتم؛ وذلك أهنا مطالب يق

 .(4)"(3) ژھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ژ 
لذا فهم تابع، و  والقرآن املهيمن هو -الذي يلعمونه – العلم أن الناسظن بعض : ثالثاا 
 كامل كتاح القرآن أنمع العلم، هذا  من له االستدالل العلم، أوذا هب القرآن تثبيت حياولون
ں  ں      ڱ   ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱژ  حقائقه يف موضوعه، وهنائي يف

                                           
، واآليوات الكونيوة يف ضووء 2/023: ، والتفسوري واملفسورون187: الصواعق الشديدة على أتباع اهليئوة الديودة: ( انظر1)

 .27: العلم احلديث
 .23، 18: الفلسفة القرآنية: ( انظر2)
 .10: ( احلجرات3)
الصوووواعق الشوووديدة علوووى أتبووواع اهليئوووة : انظووور، و 261: ( مووونها االسوووتدالل باملكتشوووفات العلميوووة علوووى النبووووة والربوبيوووة4)

 .173: الديدة
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 .(2)باألمس أثبته ما اليوم ينقض موضوعه يف يلال ماامللعوم  العلمهذا ، و (1) ژڻ  
زعم بعضهم بأن ما ذكر يف القرآن من حجا أنه غري كاف، وأنه إمنا يصلح : رابعاا 

دم العلم العصري فإنه ال بد من حجا أخر  تدل الناس يف لألميني واألعراح، أما مع تق
مع الرتكيل على أن اإلعجاز العلمي والتفسري العلمي مها الوسيلة  ،(3) ميانعصر العلم إىل اإل

املقنعة للدعوة إىل اإلسالم، وأن الوسائل األخر  مل تعد حترك يف الناس ساكناً؛ ألننا يف عصر 
 .(4)العلم!

مثار شبهات وتأويالت كثرية يف القرآن والسنة بعضهم اآليات الكونية ويف املقابل جعل 
يف روايتها، ويف صحتها، ويف داللتها، وأن هذه اآليات الكونية مل تكن إلقامة احلجة على نبوة 

، وإنكارهم لتلك اآليات وأن األنبياء ال يأتون بغري (0) -عليهم الصالة والسالم –األنبياء 
 .(9) بدل سنة اهلل ونظامه يف الكوناملعقول! وال مبا ي
وإثبات  ،وحيد الربوبيةعلى وجود اهلل، وتملراد باآليات الكونية داللة ا حصر: خامساا 

األخر ،  واإلميان ومسائل التوحيد، مع عدم ذكرهم أو نسياهنم لتوحيد األلوهية والبعث النبوة
هبا دالة على توحيد الربوبية ولو مل  مع أن هذه اآليات الكونية واالكتشافات التفصيلية املتعلقة

                                           
 .42: ( فصلت1)
 .71: ، ونقض النظريات الكونية7: اإلعجاز العلمي يف القرآن (2)
، وأصوووول التفسوووري وقواعوووده خلالووود بووون عبووود الووورمحن العوووك، دار 18، 11: املعجووولة العلميوووة يف القووورآن والسووونة: ( انظووور3)

، واإلعجاز العلمي 263: منها االستدالل باملكتشفات العلمية على النبوة والربوبية، و 200: 2النفائس، بريوت ط
 .41، 13: يف القرآن

 .77، 03: قضية اإلعجاز العلمي بني املؤيد واملعارع: ( انظر4)
، ، وتفسوري املنوار يمود رشويد رضووا72: 13الووحي ايمودي يمود رشويد رضوا، املكتووب اإلسوالمي، بوريوت، ط: ( انظور0)

: ، ومووونها املدرسوووة العقليوووة يف التفسوووري9-0: ، ورسوووالة التوحيووود يمووود عبوووده11/100: 1مطبعوووة املنوووار، مصووور، ط
046-003. 

، وكوورب  اليقينيووات 3/264: سووورة البقوورة البوون عثيمووني –، تفسووري القوورآن الكوورمي 3/231: التفسووري واملفسوورون: ( انظوور9)
 .221: 27ريوت، دمشق، الكونية يمد بن سعيد البوطي، دار الفكر، ب
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 .(1)تكن جاءت يف النص القرآين والسنة النبوية
وهلذا فإن املنها الصحيح يف االستدالل باملكتشفات العلمية على الربوبية أن يسن هبا 
سنة ما ذكر يف القرآن من داللة املخلوقات على اخلالق، فهي تدل على وجود اخلالق وقدرته 

مبا  على املؤثر، والصنعة على الصانع داللة األثر ،مجيع صفاته وكمالهورمحته و وعلمه وحكمته 
 .(2) املخصصةفيها من أمارات احلدوث وشواهد اإلرادة 

الظن بأن توحيد الربوبية هو املطلوح للفالح عند اهلل، ولذا جتد الرتكيل عليه : سادساا 
 .(3)تللمه من توحيد األلوهيةعند غالب من تكلم يف هذا املوضوع مع عدم ربطه مبا يس

 صرف الناس عن الغرع األساس واملطلب الرئيس من القرآن وأنه كتاح هداية: سابعاا 
 .(4)وإرشاد إىل أغراع أخر 

 الكون عن حقائق ومن، نظريات من العلم يكشفه مبا ننتفع أال يع  ال هذا ولكن
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     وئژ : تعاىل اهلل قال ،(0)القرآن فهم يف واإلنسان واحلياة

 .(9) ژ   ىئۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

 الفروعومحلها على  القرآن لنصوص -والتكلف التمحل مع -املستمر التأويل: ثامناا 
 .(7)جديد فيها جيد يوم تستقر، وكل وال تثبت ال اليت والنظريات
تصحيح بعض األحاديث الضعيفة حبجة أن الصحيحة أو  ثديرد بعض األحا: تاسعاا 

                                           
منوواها البحووث يف العقيوودة اإلسووالمية يف العصوور احلاضوور لعبوود الوورمحن بوون زيوود اللنيوودي، دار اشووبيليا، الريوواع، : ( انظوور1)

 .171: 1ط
، وموودار  1/329: مفتوواح دار السووعادة: ، وانظوور331: ( موونها االسووتدالل باملكتشووفات العلميووة علووى النبوووة والربوبيووة2)

 .3/366: السالكني
 .9: قضية اإلعجاز العلمي بني املؤيد واملعارع: ( انظر3)
 .34، 23-16: اإلعجاز العلمي يف القرآن: ( انظر4)
 .110: عناية املسلمني بإبراز وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي( 0)
 .03: فصلت( 9)
 .423: ( التفسري العلمي للقرآن يف امليلان7)
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 .(1) التفسري العلمي هلذه اآليات الكونية خيالف أو يوافق ما ذكر يف هذه األحاديث
وإثبات النبوة مل يكن عليها  وربوبيته اخلالق وجود إحداث طريقة مبتدعة إلثبات: عاشراا 

 .(2)مقتضى قواعد وأصول حمدثةالسلف، وذلك بالنظر يف املخلوقات واملعجلات على 
مثل قول بعضهم: إن الرسالة ال تثبت إال بعد النظر والتفحص آليات األنبياء، مث نشهد 

 هلم بذلك.

                                           
ولت اإلعجاز العلمي والطيب يف السنة النبوية ألمحد أبو الوفاء عبد اآلخر، ضومن حبووث تقومي األعمال اليت تنا: ( انظر1)

، جممع امللك فهد لطباعة املصوحف، مطبووع 1420ندوة عناية اململكة العربية السعودية بالسنة والسرية النبوية، عام 
 .77: ونية يف ضوء العلم احلديث، واآليات الك138: ، والتفسري العلمي للقرآن يف امليلان13: باحلاسب اآلي

، والفرقان يف بيان إعجاز القرآن لعبد الكرمي بن صاحل احلميود، 123-122: توحيد اخلالق لعبد اجمليد اللنداين: ( انظر2)
 .43: 1ط
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 املبحث الثاني
 مسائل متعلقة بالتفسري العلمي
 لآليات الكونية يف القرآن والسنة.

 : وفيه مطلبان

 رآن والعلم احلديث.قضايا العلم التجرييب بني الق: املطلب األول

املقصد من إشارة القرآن لبعض اآليات الكونية املرتبطة : املطلب الثاني

 بالعلوم التجريبية.
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 (1)قضايا العلم التجريبي بين القرآن والعلم الحديث: المطلب األول

املنها القائم على املالحظة والتجربة معاً، أو يبدأ فيه من جلئيات : املنها التجرييب هو
قضايا عامة مستخدمني يف كل خطوة التجربة حىت "مبادئ يقينية متامًا حىت تصل إىل  أو

 . (2)"نضمن صحة االستنتا ، وهو منها العلوم الطبيعية على وجه اخلصوص
 : وهو مير بثالث مراحل

 املالحظة أو املشاهدة. -1
 الفرع. -2
 .(3)التجريب -3
 القانون العلمي -4

 : وهي (4)لى ثالث قواعدويقوم املنها التجرييب ع
 إنكار كل املغيبات اليت ال ميكن إخضاعها للمالحظة والتجربة.: القاعدة األولى
اللعم بأن حتمية القوانني الطبيعية وقوانني التطور العلمي ميكن : القاعدة الثانية

 االستغناء هبما عن افرتاع وجود اهلل.
املعرفة من ناحية، والقيم من ناحية أخر   ادعاء كفاية املنها العلمي يف: القاعدة الثالثة

 عن املناها املعرفية اليت تعتمد على الدين.
 

 : مبا يلي العلم احلديثعن القرآن يف العلم التجرييب وخيتلف 
 ن القرآن الكرمي كتاح هداية، أنلله اهلل تعاىل إلخرا  الناس من الظلمات إىل النورأ: أوالا 

                                           
 .14: ، ونقد ما يسمى بالتفسري العلمي للقرآن108: مناها البحث يف العقيدة اإلسالمية يف العصر احلاضر: ( انظر1)
 .2/924: ، املعجم الوسيط16-18: 3( مناها البحث العلمي لعبد الرمحن بدوي، وكالة املطبوعات، الكويت، ط2)
 .131: ( املرجع السابق3)
( منوواها البحووث يف العقيوودة ليوسووف بوون حمموود السووعيد، ضوومن جملووة الدراسووات العربيووة، كليووة دار العلوووم جامعووة املنيووا، 4)

 .333: 2332(، 7العدد )
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 ژٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ : قال تعاىل
ٿ  ژ: ، وقال تعاىل(1)

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ژڄ  
 عقائده يف: فيه اهلداية سبل وضحت األصلية، وقد القرآن مهمة هي تلك، (2)

 للحق االحتجا  وسائل من وسيلة فيه الكونية اآليات يف القدرة مظاهر ريعاته، وكانتوتش
 .(3)به جاء الذي

 غريهم كان وإن الرسل أتباع علما األمم أكمل كان وهلذا ": t قال ابن القيم
 رسلهم جاءهتم ملا اليت العلوم من وحنوها ...واهلندسة والنجوم الرمل علم يف منهم أحذق
 هناياهتا على الواقف قال كما وهي ،به جاءوا وما الرسل علوم على وآثروها هبا فرحوا بالبينات
 نعوذ ،نافعة غري علوم وبني - إمث الظن بعض وإن   - كاذبة ظنون بني وهي: غاياهتا إىل الواصل
، وإن نفعت فنفعها بالنسبة إىل علوم األنبياء كنفع العي  العاجل ال ينفع علم من باهلل

 .(4)إىل اآلخرة ودوامها"بالنسبة 
 ومل األول، املقصد هو يكن مل التجريبية بالعلوم املرتبطة املسائل هذه لبعض القرآن إشارةف
 مرتبطة جتيء فإهنا التجريبية العلوم فيها مبا الدنيوية املعلومات أما أجلها، من القرآن لل  ينو  

 يقصد مل القرآن أن أي لًة؛أصا وليس تبًعا جاءت فهي، شرعي أو عقدي حكم على بالداللة
 وأحقيته اهلل توحيد على: مثال هبا ليستدل بل جمردة، علمية حقيقة أهنا على يذكرها أن

، أما أهل العلم احلديث فهي اآلخر اليوم إثبات على أو تشريعي، حكم على أو، بالعبادة
  .(0)مقصدهم األول

 
                                           

 .6: إلسراءا( 1)
 .1: إبراهيم( 2)
، ومنووواها البحوووث يف العقيووودة اإلسوووالمية يف العصووور 133: عنايوووة املسووولمني بوووإبراز وجووووه اإلعجووواز يف القووورآن الكووورمي( 3)

 .147: احلاضر
 ، باختصار.879-3/870: ( الصواعق املرسلة4)
 .10: نقد ما يسمى بالتفسري العلمي للقرآن: انظر( 0)



146 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

ح اهلل، إال وهي مدركة لميع ال توجد آية كونية ورد اإلشارة إليها يف كتا: ثانياا 
املخاطبني هبا، يستوي يف ذلك املتقدمون واملتأخرون، فاملتقدمون قد فهموا املراد هبا على حنو 
ما انتهى إليه علمهم، وأدركوا داللتها على ما سيقت له، وإمنا حصل للمتأخرين زيادة يف معرفة 

يات اليت تتحدث عن أهوال يوم القيامة، ولعل مما يشبه ذلك معرفتنا اليوم مبعاين اآل ،التفاصيل
بتلك  nمث مشاهدهتا على الواقع حني حصوهلا، فمعرفتنا اليوم باملعاين كمعرفة الرسول 

 .(1)املعاين، ومعرفتنا يوم نر  الواقع كمعرفة العلماء اليوم
 وال الناس، من اخلواص إال يدركها ال يفسرها اليت العلمية لقضاياأما العلم احلديث فإن ا

 .باملراس إال إليها يوصل
هناك تعارع أو تناقض بأي حال، وال من أي نوع بني أي نص قرآين ليس أنه : ثالثاا 

صريح يف داللته، وبني أي حقيقة علميه بلغت يقني املعاينة، واملشاهدة، ضرورة أن خالق 
 ىل وبني خلقهالكون سبحانه هو منلل القرآن الكرمي، ولن يكون تناقض أبدا بني قول اهلل تعا

، أما العلم احلديث فإن ما أثبته باألمس نقضه اليوم، وما يثبته (2)  ژ ں  ں  ڻ   ڻژ 
 اليوم سينقضه بالغد.

كن أن تدخل حتت العلم اليت وردت يف القرآن والسنة ال مياحلقائق أن بعض : رابعاا  
اإلنسان، واألمور املستقبلية الغيبية مما حيدث للكون عند قيام ، مثل خلق الكون، و (3)التجرييب
 .(4)الساعة

القرآن يقرر القضية حقيقة حيث كانت وانتهت، وهي حقائق قطعية، فهو : خامساا 
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ : ومعارفها بعلومها اييط ،بدقائقها اخلبري ،بأسرارها العليممن تقرير 

                                           
 .332: دالل باملكتشفات العلمية على النبوة والربوبيةمنها االست: ( انظر1)
 .04: عرافاأل( 2)
، وصراع مع املالحدة 132-131: ، ومناها البحث العلمي38: قضية اإلعجاز العلمي بني املؤيد واملعارع: ( انظر3)

 .32: حىت العظم
 .220: ، وكرب  اليقينيات الكونية333: مناها البحث يف العقيدة: ( انظر4)
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 .(1) ژٺ  ٿ     
أما العلم التجرييب فهو يبدأ يف البحث عنها من البداية حىت يصل إىل احلقيقة العلمية، 

 .(2)فهو علم احتماي يف حقائقه وقوانينه
ما ذكر يف القرآن من حقائق وفق سنن كونية معينة فإن اهلل قادر على تغيريها : سادساا 

 .(3)علم التجرييب املعاصر فإهنم ينكرون ذلكإذ شاء، أما أهل ال
ظن بعضهم أن مواءمة القرآن للعلم التجرييب ال تتحقق إال بتتبع جلئيات احلقائق : سابعاا 

العلمية وأفرادها وربطها باإلشارات القرآنية، مع أن مواءمة القرآن للعلم التجرييب متحققة 
دي اليت يقررها القرآن، ويشهد على ذلك باملنها العلمي االستدالي وطريقة التفكري النق
، وقبل ذلك (4)معطيات املنها العلمي املعاصرمع انسجام القضايا الكلية الكرب  يف القرآن 

استدالل القرآن على املشركني وإللامهم مبا تدل عليه هذه اآليات الكونية من توحيد الربوبية 
 .(0)املستللم لتوحيد األلوهية

فة يف القرآن متعددة، أما أصحاح املنها التجرييب فإهنم حيصرون وسائل املعر : ثامناا 
املعرفة بالتجارح، فكل معرفة حقة عندهم مرتبطة بالتجارح، حبيث ميكن فحصها أو إثباهتا 

، مع أن احلقائق اليت ميكن مشاهدهتا واليت ميكن عمل التجارح (9)بصورة مباشرة أو غري مباشرة
 .(7)عليها قليلة
رآن يذكر القضية العلمية جمملة غري مفصلة يف الغالب، أما العلم التجرييب الق: تاسعاا 

 .(8)فينحو إىل تفصيل القضية العلمية

                                           
 .14امللك: ( 1)
، منووواها البحوووث يف العقيووودة اإلسوووالمية يف العصووور 143: ، اإلسوووالم يتحووود 144: منووواها البحوووث العلموووي: ( انظووور2)

 .103: احلاضر
 .233: الرباهني العلمية على صحة العقيدة اإلسالمية: ( انظر3)
 .34: كرب  اليقينيات الكونية: ( انظر4)
 .263: العلمية على النبوة والربوبية منها االستدالل باملكتشفات: ( انظر0)
 .29: ( اإلسالم يتحد 9)
 .47: ( املرجع السابق7)
 .10: نقد ما يسمى بالتفسري العلمي للقرآن: ( انظر8)
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 المطلب الثاني
 ونية المرتبطة بالعلوم التجريبيةالمقصد من إشارة القرآن لبعض اآليات الك 

بعلومه وما قد كان السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومن بعدهم أعلم بالقرآن و 
أُودع فيه من غريهم، وكان كالمهم يف القرآن عن ما ثبت فيه من أحكام التكاليف، وأحكام 
اآلخرة، وما يتبع ذلك، ومل يكن هلم خوع يف تفاصيل اآليات الكونية املرتبطة بالعلوم 

سعون يف بل إهنم ال يتو   يعرفوهنا وال يتأملون فيها، ال؛التجريبية، وال يع  هذا أهنم كانوا ال
ألن تناول القرآن حلقائق الكون ومشاهده، ودعوته إىل النظر يف ملكوت السموات ؛  (1)ذلك

نفس، ال يُراد منه إال التدبر والتفكر يف هذه اآليات، وتوجيه عامة الناس األواألرع وىف 
ويثبت  ،(2)وخاصتهم إىل مكان العظة والعربة، ولفتهم إىل آيات قدرة اهلل ودالئل وحدانيته فيها

(3)وجوده ووحدانيتهو له باحلجا الواضحة قدرة اهلل 
. 

ليعمل  شارة القرآن لبعض اآليات الكونية املرتبطة بالعلوم التجريبيةإاملقصد من وهذا هو 
 .(4) اآليات الكونية فيقوده ذلك إىل إفراد اهلل بالعبادةاإلنسان فكره وعقله يف 

ک  گ   گ  گ    ک  ک  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑژ : قال تعاىل

ىت      يت    متيئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختژ : تعاىل وقال، (0) ژ  گ  ڳ  

 .(9) ژجث  مث  ىث  يث  
 فيه ذكر إذا، و وإعجاز هداية كتاحفهو   موضوعه من الكونية لومالع تلك جيعل فهو مل

                                           
اإلعجواز العلموي  –، واملعجولة القرآنيوة 33: ، قضوية اإلعجواز العلموي بوني املؤيود واملعوارع2/127: املوافقوات: انظر (1)

 .47-49: ، اإلعجاز العلمي يف القرآن147، 13: والغييب
 .40: ، واملعجلة العلمية يف القرآن والسنة2/463: التفسري واملفسرون: ( انظر2)
 .16: ، واإلعجاز العلمي يف القرآن239: الرباهني العلمية على صحة العقيدة اإلسالمية: ( انظر3)
 .27: اآليات الكونية يف ضوء العلم احلديث: ( انظر4)
 .131: نس( يو 0)
 .13: ( الاثية9)
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على توحيد ولالستدالل هبا  ،اخلالق على اخللق وداللة للهداية ذلك فإمنا الكونيات من شيء
، (1)اهلل وأحقيته بالعباده، أو على حكم تشريعي، أو على إثبات إمكانية البعث، أو غري ذلك

 أو والفلك اهليئة يف علمية حقيقة يشرح أن الكونيات هذه ذكر من مطلقا القرآن يقصد وال

، وقال (3) ژڀ   ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پژ : ، قال تعاىل(2)غريها وأ الطبيعة

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ژ: تعاىل

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  ڃ  چ   چ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

  .(4) ژک  ک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   
 

                                           
 .10: نقد ما يسمى بالتفسري العلمي للقرآن: ( انظر1)
 .2/279: مناهل العرفان: ( انظر2)
 .2: ( البقرة3)
 .19-10: ( املائدة4)
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 املبحث الثالث
 الكونية املستقبليةاآليات 

 والدراسات حوهلا وصلتها بالعقيدة

 : وفيه ثالثة مطالب

 الدراسات العلمية حول اآليات الكونية املستقبلية.: املطلب األول

  صلة هذه الدراسات بالعقيدة.: املطلب الثاني

املخالفـــات العقديـــة يف الدراســـات العلميـــة حـــول اآليـــات  : املطلـــب الثالـــث

 ة.الكونية املستقبلي
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 ة حول اآليات الكونية المستقبليةالدراسات العلمي: المطلب األول

أنه ال يعلم الغيب إال  جيب على كل مسلم أن يعتقدهاإن من عقيدة أهل اإلسالم اليت 
ڄ  ڄ      ڄ    ڦٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ : ، قال تعاىلاهلل

ۈئ  ۈئ  ېئ       ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ائژ : وقال تعاىل، (1) ژڄ

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     ىئېئ  ېئ

نه اىل أفضل اهلل تبارك وتعمن ولكن  ؛فالغيب هلل تعاىل وحده ،(2) ژمب  ىب  يب  جت          حت  
ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ژ : تعاىل قال منه،على شيء يطلع بعض رسله 

 .(3) ژی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  
الذي ال  (4)اختص اهلل تبارك وتعاىل بعلمها فهي من الغيب املطلق اإال أن هناك أمور 

مىت تقوم ؟ فهذه علمها عند اهلل  ،علم الساعة: ومن ذلك ،أحد ايطلع اهلل تبارك وتعاىل عليه
  ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۈئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئژ : قال تعاىل ،إال هو لوقتها ال جيليها

  ىتجت  حت       خت   مت  يبحب  خب  مب  ىب  جبحئ    مئ  ىئ  يئ  جئىئ  ی  ی    ی     ی

 .(0) ژيت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج      جح  مح    جخ  
ومعرفة الغيب املستقبل ال بد أن يكون االنشغال به ومعرفته عن طريق املصدر احلق؛ فإن 

 : (9)مصادر معرفة املستقبل تنقسم إىل ثالثة أنواع

                                           
 .90: ( النمل1)
 .06: ( األنعام2)
 .27-29: ( الن3)
 .208، 24/207، 19/113: جمموع الفتاو : ( انظر4)
 .187: ( األعراف0)
: 1426موون معووامل املنهجيووة اإلسووالمية للدراسووات املسووتقبلية هلوواين بوون عبوود اهلل البووري، جملووة البيووان، الريوواع، : ( انظوور9)

113. 



152 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

حتصل فهو باطل، ومن ذلك ما وما توصل إليه  ،مصادر باطلة قطعاً : النوع األول
  .(1)معرفته عن طريق التنجيم والكهانة والشعوذة وحنوها

ما عند أهل الكتاح من أخبار مما مل و الر   واملنامات، ك ،مصادر ظنية: النوع الثاني
لنظر يف سنن اهلل ، وكالدراسات القائمة على االجتهاد وايأت يف ديننا ما يدل على بطالنه

  .الكونية
وهو ما  ،الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفهاملصدر احلق : الثالث النوع

 .n جاء يف كتاح اهلل وسنة رسوله
اليت حتدث  (2)وقد ورد يف القرآن والسنة اإلخبار عن بعض األمور الغيبية املستقبلية
، مما يستحيل لبعض اآليات الكونية يف آخر اللمان مما يكون من عالمات الساعة، وعند قيامها

 .(3)تفسريه مهما تقدمت العلوم وتطورت، ومهما أكُتشف من حقائق الكون
كما ال ميكن إخضاعه للتجربة، وهو أمر ال يتكرر، وال يستطيع أحد أن يدخله يف 

 .(4)مفردات العلوم الطبيعية والكونية، وهو مما حجب اهلل تعاىل علمه؛ حلكمة يعلمها
 .(0)يف هذه األمور وتفاصيلها إال مبا جاء يف الكتاح والسنةوهلذا ال جيوز لنا أن ندخل 

وبعض ما يذكر من الدراسات ينبغي أن ال جيلم به وبتفاصيله لئال خيالف املقطوع به من 
 .(9)عدم إدراك الغيب، وميكن االستفادة منه وفق ضوابط شرعية

                                           
 .4/83: جمموع الفتاو : ( انظر1)
، وقيام الساعة كما يرأها العلم احلديث لعمر بن حممود 433-383، 296، 200، 16/28: البداية والنهاية: ( انظر2)

 .13-0: 1ي، دار وحي القلم، دمشق، طالراو 
، والفلوك وعالقتووه بالعقيوودة يف الكتوواح والسونة لعبوود اهلل بوون حمموود األنصوواري، 331: كوورب  اليقينيووات الكونيووة: ( انظور3)

 .430: حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة أم القر  مبكة
 .1/420: ار السعادةمفتاح د: ( انظر4)
، وعوووامل الغيووب والشووهادة لعثمووان مجعووة ضوومريية، دار السووووادي، 21: ملعووة االعتقوواد اهلووادي إىل سووبيل الرشوواد: ( انظوور0)

 .112، 08: 1جدة، ط
 .90: من معامل املنهجية اإلسالمية للدراسات املستقبلية: ( انظر9)
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 صلة هذه الدراسات بالعقيدة: المطلب الثاني

دين وعقائده إمنا هي إميان بالغيب، فاحلياة الربزخية غيب، واحلياة كثريًا من أمور الإن  
.. كل هذا غيب جيب .اآلخرة غيب، من قيام الساعة إىل البعث والنشور إىل احلساح وامليلان

 اإلميان به.
وقد أخربنا اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي عن بعض األمور الغيبية، وأخربنا أهنا ستقع، ووقعت 

 اليت أخرب اهلل عنها على حنو ما أخرب، مما يعرفه املؤمن والكافر، والرب والفاجر.هذه األمور 
فالتنكر لإلميان بالغيب إحلاد ونقص يف العلم، واإلميان به من صفات عباد اهلل املؤمنني 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پ ٱ  ٻژ : املهتدين املفلحني، قال تعاىل

ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ 

 .(1) ژڃ   چ  چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
، فقد nمن أمور الدين اليت جاء هبا رسولنا  ودراسة الغيب املستقبل واإلطالع عليه

، zعن بعضها، وعل م ذلك كله للصحابة  nعن بعضها، وأخرب الرسول  kأخرب اهلل 
 n اهلل رسولسألت  xواهتموا به وسألوا عنه؛ ألنه من عقيدهتم، ومن ذلك أن عائشة 

 ژہ  ہ  ھ  ھ     ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہژ : تعاىل قوله عن
 .(3)«الصراط على »: عليه الصالة والسالم قالف يومئذ؟ الناس يكون أين، (2)

إعادهتم بعد موهتم : عن أمر غييب مستقبلي وهو nبل إن املشركني قد سألوا رسول اهلل 
: قال تعاىلمنكرين بذلك البعث، مستبعدين له، فاحتا اهلل عليهم خبلق السموات واألرع، 

                                           
 .0-2: ( البقرة1)
 .48: ( إبراهيم2)
بورقم  4/2103: تاح صفة القيامة والنة والنار، باح يف البعث والنشور وصفة األرع يوم القياموة( صحيح مسلم، ك3)

(2761.) 
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ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ    ڇڃ  ڃ  ڃ     ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ 

ک  گ  گ  گ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  

 ژگ  ڳ  ڳ 
 خلق بأنه ذلك، على قدرته على ونبههم عليهم، تعاىل فاحتا، (1)

 .(2)ذلك من أسهل إعادهتم على فقدرته واألرع، السماوات
 

وهذه الدراسات هلا صلة وثيقة بالعقيدة من جهة أن هذه الدراسات تتكلم عن أمور 
 غيبية.

 nوقد جر ت هذه الدراسات ممن ال يؤمن بالغيب إىل إنكار ما أخرب اهلل عنه ورسوله 
 مما يكون يف أخر اللمان، منكرين بذلك قدرة اهلل، نافني حلكمته.

اإلميان الذين يؤمنون بالغيب وبقدرة اهلل وحكمته، وأن اهلل على كل شيء قدير أما أهل 
فكانت عقيدهتم يف ذلك اإلميان والتسليم، وعدم الدخول فيما ال علم هلم به وعدم التكلف 

، وإمنا (3)والتنطع يف ذلك، فإن الكالم يف مثل هذه األمور ليس من موضوع علوم الفلك وحنوها
لنصوص الشرعية، مع اللم واليقني بوقوعها ألن اهلل أخربنا بذلك، قال يتكلم فيه حسب ا

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںژ : تعاىل

 ژۀ  
ۆ  ۈ  ژ : آن، وقال تعاىل خمربًا عن حال الراسخني يف العلم مع القر (4)

 .(0) ژې  ې     ې   ى  ى    ېۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ

                                           
 .66-68: ( اإلسراء1)
، والكوووون واإلنسوووان يف التصوووور اإلسوووالمي حلامووود صوووادق قنيجوووي، مكتبوووة الفوووالح، 3/96: تفسوووري ابووون كثوووري: ( انظووور2)

 .73: 1الكويت، ط
زهوري الشواوي ، : آن مموا يعضود اهليئوة الديودة القوميوة بالربهوان يموود شوكري األلوسوي، حتقيوقما دل عليوه القور : ( انظر3)

 .76: 2املكتب اإلسالمي، بريوت، ط
 280: ( البقرة4)
 .7: ( آل عمران0)



155 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 برسوله واإلميان ،هو من اإلميان باهلل -إذا حتققنا صحتها –مث إن اإلميان هبذه األخبار 
n، خبربمها نصدق ال مث ورسوله باهلل نؤمن كيف إذ!. 

 وقد ويقويه، اإلميان يثبت األخبار بهجاءت  الذي النحو على املغيبات تلك وقوعو 
 .ربنا من جاءنا الذي احلق هذا إىل اآلخرين لدعوة مدخالً  ذلك يكون

 اهلل به أخربنا الذي الغيب من وأهواهلا فالقيامة القيامة، بيوم اإلميان تثبيتوكذلك 
 الذي النحو على الدنيا يف الوقائع ووقوع اإلميان، دعائم إحد  به واإلميان ،n ورسوله
 من فالكل، الساعة أخبار ومنها األخبار كل صدق على بو ني   واضح دليل النصوص به جاءت
 .وتعاىل تبارك اهلل عند
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 ة المخالفات العقدية في الدراسات العلمي: المطلب الثالث

 بليةحول اآليات الكونية المستق

، فإن (1)باإلضافة إىل ما سبق ذكره من املخالفات العقدية يف التفسري العلمي عموماً 
الدراسات العلمية حول اآليات الكونية املستقبلية يتعلق هبا بعض املخالفات لتعلقها باإلميان 

 بالغيب.
ما حيصل للكون، واخلوع يف تفصيالت بعض اآليات الكونية الرجم بالغيب في: أوالا 

 .(2)ستقبلية دون مراعاة للضوابط الشرعية، وعدم الرجوع إىل ما ورد يف الكتاح والسنةامل
 والسلف دون رجوع لفهم الصحابة (3)تفسري القرآن وإخضاعه لتلك الدراسات: ثانياا 
: ملا مسع رجل يقص على أصحابه z، قال ابن مسعود nوسنة نبيه  kلكتاح اهلل 

: " من علم فليقل، ومن مل يعلم فليقل: قال، (4) ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ
ٺ  ٺ  ژ : nن اهلل قال لنبيه ال أعلم، فإ: ، فإن من العلم أن يقول ملا ال يعلماهلل أعلم

 . (9)"(0) ژٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ          
، وإشغال النفس هبا مع أن العلم (7)التنطع والتكلف يف السؤال عن األمور الغيبية: ثالثاا 

 .هبا ال يرتتب عليه عمل شرعي
حتكيم العقل يف فهم النصوص الواردة يف الكتاح والسنة عن اآليات الكونية : رابعاا 

                                           
 .136: ص: ( انظر1)
 .23/310: ية، وتفسري جلء عم  يمد عبده، واملوسوعة العربية العامل2/098: التفسري واملفسرون: ( انظر2)
 .13: تفسري القرآن يمود شلتوت: ( انظر3)
 .13: ( الدخان4)
 .89: ص( 0)
 .(4774) برقم 631: ، كتاح التفسري، سورة الرومالبخاري صحيح( 9)
 .383: تفسري القرآن يمود شلتوت: ( انظر7)
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 .(1)املستقبلية حبجة عدم موافقتها لتلك الدراسات العلمية
إنكار املغيبات املستقبلية حبجة أنوه ال ميكون الوصوول إىل يقوني علموي بشوأهنا إال : خامسا

 والعقووول التجووورييب، العلوووم مووون دعوووامتني علوووىقووووم ي مإنكووواره عووون طريوووق التجربوووة واملشووواهدة، وأن
ڄ  ڄ      ڄ    ڦٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ : ، قوووووووووال تعووووووووواىل(2)املووووووووادي

  .(3)ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڍچ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
اهلل به ورسوله مع الشك والرتدد يف ذلك، والتصديق مبا يف  اإلميان مبا أخرب: سادساا 

 ،ها األخرببعض ويكذح ببعضها، يؤمن فهوبعض تلك الدراسات مما مل يؤيده كتاح وال سنة، 
 .املؤمنني سبيل غري إميانه يف فاتبع

 لبعض اآليات الواردة يف الكتاح والسنة عن اآليات الكونية املستقبلية؛ التحريف: سابعاا 
 وال البشري، العقل ملألوف ختضع وال احلس، حتت غالبا تقع ال واملعجلات الغيبياتن أل
 .(4)حتريفها؛ وحاول آخرون إنكارها بعضهم على أقدمولذا  املعتادة، السنن على جتري

 .nإنكار قدرة اهلل تعاىل، واستبعاد وقوع ما أخرب اهلل به، وأخرب به رسوله : ثامناا 
ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ې  ې  ژ : قال تعاىل

 .(0) ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئۇئ   ۇئ  ۆئ
 فلم بذلك يؤمن مل ومن قدره، حق اهلل قدر فقد قدير، شي كل على اهلل أن آمن فمن
 .(9)قدره حق اهلل يقدر

                                           
 .137: اجتاهات التفسري يف العصر الراهن: ( انظر1)
 التنليوول بصووائر بووني والغيبيووات املعجوولات، و 23: البوووطي لكتوواح املوسوووعة الكونيووة الكوورب  تقوودمي حمموود سووعيد: ( انظوور2)

 .1، مطبوع باحلاسب: سالمه إبراهيم الفتاح عبدل والتأويل اإلنكار ودياجري
 .99-90النمل: ( 3)
: القووووورآن تفسوووووري يف الوووووواهر، و 9، 2: أويووووولوالت اإلنكوووووار وديووووواجري التنليووووول بصوووووائر بوووووني والغيبيوووووات املعجووووولات: ( انظووووور4)

13/201-202. 
 .97: ( اللمر0)
 .4/97: ، وتفسري ابن كثري24/31: تفسري الطربي: ( انظر9)
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 الفصل الرابع
 صلتها باآليات الكونيةواألسباب، 

 

 : أربعة مباحثمتهيد ووفيه 

 أنواع األسباب.: املبحث األول

 منزلة األسباب يف الشريعة.: املبحث الثاني

 صلة األسباب باآليات الكونية.: املبحث الثالث

العلـم بوقـت حـدوذ هـذه اآليـات الكونيـة وأسـباةا احلسـية ال         : املبحث الرابـع 

 اهلل.ينايف كوهنا آية من آيات 



159 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 تمهيد

 : (1)والسبب يف اللغة يطلق على عدة معان، األسباح مجع سبب
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: ومن ذلك قوله تعاىل، فقد يقصد به ما يتوصل به إىل غريه

 (.2) ژ ڀ پ پ پ پ

أي  (3) ژ يت ىت مت خت ژ: كما يف قوله تعاىل،  وقد يأيت مبعىن احلبل
 . وهو من احلبال القوي الطويل.(4)حببل

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ: قوله تعاىل كما يف،  وقد يأيت مبعىن الباح

 .(9)أي أبواح السماوات (0) ژ ڳ ڳ گ گ گ
أي ، وجعلت فالنًا ي سبباً إىل فالن يف حاجيت"": كما يف قوهلم،  وقد يأيت مبعىن الشفيع

 وصلة وذريعة.
نه يتوصل به أي احلياة؛ أل، قطع اهلل به السبب" ": كما يف قوهلم،  وقد يأيت مبعىن احلياة

 إىل املقصود.
 ژ: قال تعاىل، تقطعت هبم األسباح أي الوصل واملودات: يقال، وقد يأيت مبعىن املودة

 .(7)ژ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
                                           

، مووادة سووبب، 86: ، والقوواموس ايوويط1611-3/1613: ، ولسووان العوورح314-12/313: هتووذيب اللغووة: ( انظوور1)
حممووود بووون عبووود الكووورمي : ن بووون الووووزي، حتقيوووقونلهووة األعوووني النوووواظر يف علوووم األشوووباه والنظوووائر أليب الفووور  عبووود الوورمح

 .130: 3الراضي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
 .84: ( الكهف2)
 .10: ( احلا3)
 .3/681: ، وتفسري السعدي137-3/139: ، وتفسري ابن كثري17/146: تفسري الطربي: ( انظر4)
 .37-39غافر: ( 0)
 .4/89: ، وتفسري ابن كثري24/79: تفسري الطربي: ( انظر9)
 .199: ( البقرة7)
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ٱ     ژ : قال تعاىل، (1)وقد يأيت مبعىن الطريق؛ ألنه بسلوكه يوصل إىل املوضع الذي تريد

 اآلية. (2) ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   
 كل ما يتوصل به إىل املقصود.: واخلالصة أن السبب يف اللغة معناه

والسببية تع  العالقة بني السبب واملس ب ب
(3). 

 ومن عدمه العدم لذاته.، ما يللم من وجوده الوجود: صطالح عند األصولينيويف اال
ويللم من وجوده وجود ، جعله الشارع عالمة على مسب به، فهو أمر ظاهر منضبط

 . (4)ومن عدمه عدمه لذاته، املسب ب

                                           
 .137-3/139: ، وتفسري ابن كثري17/146: تفسري الطربي: ( انظر1)
 .80-84الكهف:  (2)
 .412: 4( املعجم الوسيط، طبعة مكتبة الشروق، ط3)
الشووويخ عبووود الووورزاق عفيفوووي، دار الصوووميعي، : اإلحكوووام يف أصوووول األحكوووام لعلوووي بووون حممووود اآلمووودي، تعليوووق: ( انظووور4)

حمموووود : ، وشوووورح تنقوووويح الفصووووول يف اختصووووار ايصووووول ألمحوووود بوووون إدريووووس القوووورايف، حتقيووووق1/173 :1الريوووواع، ط
، وشوورح الكوكووب املنووري يموود بوون أمحوود الفتوووحي املعووروف بووابن 79: م2330الشوواغول، املكتبووة األزهريووة، القوواهرة، 

، 1/440: 1433العليل، مكة،  حممد اللحيلي، ونليه محاد، مركل البحث العلمي جامعة امللك عبد: النجار، حتقيق
وإحتاف ذوي البصائر بشرح روضوة النواظر يف أصوول الفقوه علوى موذهب اإلموام أمحود بون حنبول لعبود الكورمي بون علوي 

 .2/218: 1النملة، دار العاصمة، الرياع، ط
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 أنواع األسباب: المبحث األول

 : (1)تنقسم األسباح إىل نوعني
  :أسباح حسية: النوع األول

وحصول الكسوف ، مثل األدوية، والتجربة (2)وهي األسباح اليت عرفت عن طريق احلس
 ونلول املطر عند تراكم السحب.، (3)بسب وقع القمر بني الشمس وبني أبصار الناس

 : أسباح شرعية: النوع الثاني
كحصول ،  وهي األسباح اليت يكون األصل يف اعتبارها أسبابًا النصوص الشرعية

 ونلول املطر بسب االستغفار.، ويفاً من اهلل لعبادهالكسوف خت
 

 : وتنقسم األسباح من حيث الظهور واخلفاء إىل نوعني
وهي ما كان من علم الغيب الذي استأثر اهلل : أسباح غري ظاهرة )خفية(: النوع األول

من غري أح حيث كانت  pكوالدة عيسى ،  وال ميكن أن تعلم إال عن طريق الشرع، به
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ژ: قال تعاىل،  سبب ظاهر موجب للحملمن غري

 .(4) ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ

كوالدة عموم ،  (0)وهي ما كان معلومًا بالتجربة واحلس: أسباح ظاهرة: النوع الثاني
                                           

رنوواً بالقووانون ، والتشووريع النووائي اإلسووالمي مقا334-3/333: ، وإعووالم املوووقعني130/ 20: جمموووع الفتوواو : ( انظوور1)
، 1/113: ، وجمموع فتاو  ورسائل ابن عثيمني1/401: 0الوضعي لعبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 ،.0/179: 1، والشرح املمتع على زاد املستقنع يمد بن عثيمني، دار ابن الوزي، الدمام، ط19/286
 .4/00الصحاح:  بصرية أو السمع أو الذوق أو الشم.هو الدليل املأخوذ من الر ية ال: ( احلس2)
 .20/180: جمموع الفتاو : ( انظر3)
 .47: ( آل عمران4)
: 1عبد الصمد شرف الدين، مؤسسوة الريوان، بوريوت، ط: الرد على املنطقيني لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: ( انظر0)

== 
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 الناس.
فالكسوف واخلسوف هلما ، مع يف الشيء الواحد سبب ظاهر وسبب خفيوقد جيت

وهلما أسباح غري ظاهرة ال تعلم ، أسباح ظاهرة يعلمها الناس عن طريق احلساح وعلوم الفلك
 .(1)فهما آيتان خيوف اهلل هبما عباده، إال عن طرق الشرع

 كاخلسف مةالعظي األمور ألن ؛-أي السبب الظاهر واخلفي – بينهما تنايف الو 
 أسباح هلا، عقوبة وأهنا، بضررها الناس حيس اليت وشبهها، والصواعق، واللالزل، باألرع
 فاللالزل، العباد ختويف هي ذلك من احلكمة وتكون، باتاملسب   تكون حىت اهلل يقدرها طبيعية
 اهلل ريقد لكن، أسباح هلا والعواصف، أسباح هلا والرباكني، أسباح هلا والصواعق، أسباح هلا

 حئ جئ ی ی ژ: قال تعاىل، اهلل دين على الناس استقامة أجل من األسباح هذه

 تضيق ولكن"،(2) ژ حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ
 أصحاح الناس وأكثر، الشرعي والسبب احلسي السبب بني المع عن الناس من كثري قلوح
 .(3)"الظاهر بالشيء إال ونيعترب  ال ظواهر

                                           
== 

330. 
 .19/286: جمموع فتاو  ورسائل ابن عثيمني: ( انظر1)
 .41: الروم( 2)
 .0/177: ( الشرح املمتع على زاد املستقنع3)
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 -حكمها –منزلة األسباب في الشريعة : المبحث الثاني

 : تنقسم األسباح يف الشريعة إىل ثالثة أقسام
كالرقية ،  وهي اليت حثت الشريعة على العمل هبا ودعت إليها: أسباح شرعية: أوالا 

 –عن هود  قال تعاىل، (1)ژې ې ې ې ۉۉ  ژ : قال تعاىل، الشرعية

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئژ: أنه قال -عليه السالم

 ژ: العسل عن قال تعاىل، و (2)ژ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

 .(3) ژ ہہ ہ ۀ

ومل ، -التجربة – (4)ت عن طريق القدروهي األسباح اليت عرف: أسباح مباحة: ثانيا
 مثل األدوية.، وأن يكون أثرها ظاهرًا مباشرًا، يكن هبا خمالفة شرعية

كمن يلبس ،  وهذان الشرطان حىت ال يقول أحد أين جربت هذا األمر فوجدته نافعاً 
 .(0)احللقة ويعتقد أهنا تنفع أو تضر فينتفع

جاءت الشريعة بتحرميها أو مل يثبت كوهنا  وهي األسباح اليت: أسباح غري شرعية: ثالثا
 .(9)-التجربة –أسباباً عن طريق القدر 

 .(7)أو حمرمة، أو شركاً أصغر، وقد تكون هذه األسباح شركاً أكرب
                                           

 .44: ( فصلت1)
 .02: ( هود2)
 .96 :  النحل  ( 3)
 .8/322: ، وفتاو  اللجنة الدائمة429، 24/209: جمموع الفتاو : انظر (4)
 بون عثيموني، دار ابون ، والقوول املفيود يف شورح كتواح التوحيود للشويخ حممود بون صواحل1/137: جمموع الفتاو : ( انظر0)

 .1/194: 2الوزي، الدمام، ط
 .1/337: املوافقات: ( انظر9)
 .1/321: املصدر السابق: ( انظر7)
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يعتقد أن هذا النجم  كأن،  إطالقا له تأثري ال خفيافتكون شركًا أكرب إذا كان السبب 
 .الكون يف تصرفاالنجم  هلذا أن القول ذاهب يعتقد ألنه أكرب؛ شرك فهذا، يفعل بذاته

 من نوع فهذا؛ حسا وال شرعا ال سبباً  كونه يثبت وتكون شركًا أصغر إذا اعتقد سببًا مل
 مل سببا أثبت ألنه؛ كأن يعتقد أن دخول النجم الفالين سبب يف نلول املطر،  األصغر الشرك
وألن األسباح قد يكون ارتباطها ، (1)األسباح إثبات يف هلل مشاركا فكان، سببا اهلل جيعله

إن هذا الشيء سبب هلذا الشيء وهو غري : غيبًيا ال يدرك فكيف يقال مبسبباهتا ارتباطًا
 ادعاء علم الغيب. ففيه نوع من ؟حمسوس

، (2)ژ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ژ: قال تعاىل
فمن جعل سببا ، وأحكاما مل يأذن هبا اهلل مساهم شركاء رع أقواال وأفعاالفسمى اهلل من يش

كوين فقد وقع يف الشرك األصغر، ألن اهلل سبحانه  بسبب وهو ليس بسبب شرعي أو قدري
 .(3)أسباباً مل يأذن اهلل هبا فكأنه شرع، وتعاىل مل يأمرنا هبذه األسباح

 وعدم k اهلل وهو، باملسب   عن الغفلة مع صحيح شرعي سبب أن يعتمد على"أو 
 اهلل جعله السبب هذا ألن؛ أكرب اً شرك نقول وال، الشرك من نوع فهذا؛ إليه قلبه صرف
 .(4)"سببا

 الصبح صالة n اهلل رسول لنا صلى: قال أنه z اله  خالد بن زيد عنف
 تدرون هل»: فقال الناس على أقبل، انصرف فلما، الليلة من كانت مساء إثر على باحلديبية
 من فأما، وكافر مؤمن عبادي من أصبح»: قال، أعلم ورسوله اهلل: قالوا. « ؟ربكم قال ماذا
 ،وكذا كذا بنوء: قال من وأما، بالكوكب وكافر يب مؤمن فذلك، ورمحته اهلل بفضل مطرنا: قال

                                           
تيسووووري العليوووول احلميوووود يف شوووورح كتوووواح التوحيوووود لسووووليمان بوووون عبوووود اهلل بوووون حمموووود بوووون عبوووود الوهوووواح، املكتووووب : ( انظوووور1)

 .2/233: رح كتاح التوحيد، والقول املفيد يف ش493-404: 7اإلسالمي، بريوت، ط
 .21: الشور ( 2)
 .1/344: املوافقات: ( انظر3)
 .1/183القول املفيد: ( 4)
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  .(1)« بالكوكب ومؤمن يب كافر فذلك
 اللإخ ذابذاته أو أنه سبب ومل جيعله اهلل سبباً فه فاعل أنه علىفإضافة اآلية إىل السبب 

 .(2)الربوبية بتوحيد
وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك ، فإذا اعتقد أن الكوكب يفعل بذاته فهو شرك أكرب

 أصغر.
 طارقفعن ، وتكون األسباح حمرمة إذا استعمل ما حرمه اهلل للب منفعة أو دفع مضرة

 إمنا: فقال، يصنعها أن كره أو فنهاه اخلمر؟ عن n النيب سألأنه  z العفي سويد بن
 .(3)« داء ولكنه بدواء ليس إنه»: فقال، للدواء أصنعها
 

   :  والناس يف األسباح طرفان ووسط
 وأنه ليس هلا تأثري البتة وهذا فيه مكابرة للمعقول.، من ينكر األسباح  :  األول
بل جعل بعضهم ، ًبااألسباح حىت جيعل ما ليس بسبب سب من يغلو يف إثبات  :  الثاني

 األسباح فاعلة بذاهتا وهذا شرك باهلل تعاىل.
األسباح إال ما أثبته اهلل  ولكنهم ال يثبتون من، من يؤمن باألسباح وتأثرياهتا  :  الثالث
   . (4)سواء كان سبًبا شرعًيا أو كونًيا، سبحانه ورسوله
عليها بالكلية شرك أكرب  األسباح بالكلية قدح يف الشرع وااللتفات واالعتماد فإنكار

 ڻ ڻ ں ں ڱ ژ: قال تعاىل، (0)واألخذ هبا مع التوكل على اهلل هو دين اإلسالم

                                           
 .(849، برقم )172: ( صحيح البخاري، كتاح األذان، باح يستقبل اإلمام الناس إذا سلم1)
 .2/232: ، والقول املفيد يف شرح كتاح التوحيد30/197: جمموع الفتاو : ( انظر2)
 .(1684برقم ) 3/1073: ح مسلم، كتاح األشربة، باح حترمي التداوي باخلمر( صحي3)
، والقووول املفيوود يف 2/262: ، ومفتوواح دار السووعادة330: ، والوورد علووى املنطقيووني30/198: جمموووع الفتوواو : ( انظوور4)

املولي ،  ، وكسوف الشمس بني التخويوف والتلييوف لوذياح بون سوعد الغامودي، مكتبوة1/194: شرح كتاح التوحيد
 .46: 1الطائف، ط

، ومنها  السنة النبويوة يف نقوض كوالم 027، 8/170: ، وجمموع الفتاو 260، 4/263: إحياء علوم الدين: ( انظر0)
حممووود رشووواد سوووامل، جامعوووة اإلموووام حممووود بووون سوووعود اإلسوووالمية، : الشووويعة القدريوووة لشووويخ اإلسوووالم ابووون تيميوووة، حتقيوووق

== 
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 ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

  .(1)ژ ۈ ۈ ۆ ۆۇ
 األسباح إىل فااللتفات، وتقييد شرح إىل حيتا  المالك وهذا": tقال ابن القيم 

، إليها ويطمئن عليها يعتمد أن فالشرك، وتوحيد عبودية: واآلخر، شرك: أحدمها: ضربان
 مقصورا والتفاته نظره وجيعل، هلا باملسب   عن معرع فهو، للمقصود حمصلة بذاهتا أهنا ويعتقد
 فهذا منازهلا وإنلاهلا فيها العبودية حلق وأداء هبا قيامو  امتثال التفات إليها التفت إن وأما، عليها

 .باملسب   إىل االلتفات عن يشغله ا ملإذ، وتوحيد عبودية االلتفات
 بالكلية عنها أعرع فإن، والفطرة واحلس العقل يف فقدح أسبابا تكون أن حموها وأما
 .له وإبطاال الشرع يف قدحا ذلك كان

 فإن، بيده أهنا واعتقاد، باملسب   على بالقلب واالعتماد، احباألسب القيام التوكل وحقيقة
 موانع هلا أقام شاء وإن، أحكامها لضد مقتضية جعلها شاء وإن، اقتضاءها منعها شاء

  .(2)"وتدفعه اقتضاءها تعارع وصوارف
 على قلبك استقام األسباح إثبات وبني التوحيد هذا بني مجعت فإذا ": tمث قال 

، وأتباعهم وأنبيائه اهلل رسل مجيع عليه مضى الذي األعظم الطريق لك ووضح، اهلل إىل السري
  .(3)"عليهم اهلل أنعم الذين صراط املستقيم الصراط وهو

 الصحيح احلديث يف األصلني هذين بني n النيب مجع وقد": tقال  إىل أن
 على باحلرص فأمره، (4)«تعجل وال باهلل واستعن، ينفعك ما على احرص»: قال حيث

                                           
== 

 .0/399: 1الرياع، ط
 .97: ( يوسف1)
 .3/466: مدار  السالكني (2)
 .3/033: املصدر السابق (3)
برقم  4/2302: يف األمر بالقوة وترك العجل واالستعانة باهلل وتفويض املقادير هلل: ( صحيح مسلم، كتاح القدر، باح4)

(2994). 
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 احلرص وعدم األسباح يف تقصري: نوعان وهو، العجل عن وهناه، بباملسب   واالستعانة األسباح
 وحقائقه شرائعه، وباطنه ظاهره، كله فالدين، جتريدها وترك باهلل االستعانة يف وتقصري، عليها
 .(1)"النبوية الكلمات هذه حتت

وما سبق يف علم اهلل وحكمه ال ينايف ، مث إن اإلميان بالقدر ال ينايف فعل األسباح
 وهو، حق وحكمه اهلل علم به سبق وما": tقال ابن القيم ، وال يقتضي إسقاطها، إثباهتا
 وكذا كذا أن وحكم علم قد سبحانه فإنه، إسقاطها يقتضي وال األسباح إثبات ينايف ال

 خالف األسباح فإسقاط، سببه عن حبصوله واحلكم العلم فسبق، وكذا كذا بسبب حيدث
 مطابقا وشهوده نظره يكن مل األسباح بغري احلدوث إىل نظر فمن، وحكمه علمه موجب
 بأسباهبا األشياء حبدوث سبق قد اهلل علم كان فإذا، عمى ونظره غيبة شهوده كان بل ؛للحق
 .(2)"وأمره وخلقه وحكمه علمه يف عليه هي ما خبالف األمور العبد يشهد فكيف
 املؤمنني أمري توجه ملا وهلذا، بالقدر حاصل وهو، الشرع به أمر مما األسباح فعل إن بل
 فاستشار، الطاعون فيها وقع قد أنه الطريق أثناء يف علمو  الشام إىل z اخلطاح بن عمر

 .املدينة؟ إىل يرجع أو، سريه يف وميضي يستمر هل g الصحابة
 جاءه ذلك على علم وملا، املدينة إىل يرجع أن على رأيهم استقر مث، عليه ناسال فاختلف

 من أفرارا املدينة؟ إىل ترجع كيف "،املؤمنني أمري يا: فقال z الراح بن عامر عبيدة أبو
 الرمحن عبد جاء ذلك بعدمث ، « اهلل قدر إىل اهلل قدر من نفر»: z عمر فقال .؟"اهلل قدر
 »: الطاعون عن قال n النيب أن فحدثهم، يبًا يف بعض حاجتهمتغ وكان z عوف بن
 .(3)«وإذا وقع بأرع وأنتم هبا فال خترجوا فراراً منه، عليها تقدموا فال أرع يف به مسعتم إذا

هل ترد من ، وتقاة نتقيها، وأدوية نتداو  هبا، أريت رقى نسرتقيها، nل الرسول ئوملا سُ 

                                           
ء والقوودر واحلكمووة ، وشووفاء العليوول يف مسووائل القضووا8/170: جمموووع الفتوواو : . وانظوور3/031: ( موودار  السووالكني1)

 .2/82: 2مصطفى أبو النصر الشليب، مكتبة السوادي، جدة، ط: والتعليل البن القيم، حتقيق
 .3/033: ( املصدر السابق2)
جممووع فتواو  ورسوائل : وانظور ،(0726بورقم ) 1123: ( صحيح البخاري، كتاح الطب، بواح موا يوذكر يف الطواعون3)

 .84-2/83: ابن عثيمني
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 . (1)«هي من قدر اهلل»: قدر اهلل شيئاً؟ فقال
أن األسباح اليت تدفع هبا املكاره هي من قدر اهلل ليس القدر جمرد دفع ": nفبني 

 .(2)املكروه بال سبب"
، ويعمل وفق السنة ألنه مأمور مبراعاهتا، مور باألخذ هبافاملسلم يأخذ باألسباح؛ ألنه مأ

فهو يرد األمر كله إىل ، ال ألنه يعتقد أن األسباح والوسائل هي املنشئة للمسببات والنتائا
بعد أداء الواجب والسعي والعمل واختاذ ، ويتعلق به وحده من وراء األسباح، خالق األسباح

 .(3)األسباح امتثاالً وطاعة ألمر اهلل
 أثر ال وأنه، ألبقاه شاء ولو، أثره ألبطل شاء لو اهلل وأن، اهلل من السبب هذا أن يعتقدو 
 .k(4) اهلل مبشيئة إال للسبب

وربط إجناح الولد ، فربط املطر بوجود السحاح، باألسباح مبسبباهتا ويعلم أن األخذ
 لكن قد يقع، ذا وقع سببهفاملسب ب ال يقع إال إ، دخول النة بالعمل الصاحل وربط، باللوا 

، فقد يوجد السحاح وال يوجد املطر، وخيتلف عنه سببه حلكمة يعلمها اهلل تعاىل، السبب
لكن ال يوجد ولد إال ، وقد يوجد اللوا  وال يوجد الولد، ال يوجد مطر إال بسحاح لكن

 جماع باألسباح املعتادة.
ذلك مبعارضة أسباح أخر   وقد خيتلف، "ذلك أن شأن األسباح حتصل عند مسبباهتا

أو لكون السبب الواحد قد يكون سبباً ألشياء ، مضادة لتلك األسباح احلاصلة يف وقت واحد
 .(0)متضادة باعتبارات فيخطئ تعاطي السبب يف مصادفة املسبب املقصود"

                                           
هوووذا حوووديث حسووون : ( وقوووال2390بووورقم ) 343: موووذي، كتووواح الطوووب، بووواح موووا جووواء يف الرقوووى واألدويوووة( رواه الرت 1)

 .(3437برقم ) 372: صحيح، وابن ماجه، كتاح الطب، باح ما أنلل اهلل داء إال أنلل له شفاء
ار العطووواء، ، حتقيوووق: حممووود رشووواد سوووامل، دجوووامع الرسوووائلرسوووالة يف حتقيوووق التوكووول لشووويخ اإلسوووالم ابووون تيميوووة ضووومن ( 2)

 .64: 1الرياع، ط 
حممد مجيول غوازي، : ، والواح الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف البن القيم، حتقيق1/137: جمموع الفتاو : ( انظر3)

 .18: مطبعة املدين
 .184-1/183: ( القول املفيد يف شرح كتاح التوحيد4)
، وكالما كثريا لعلماء الطبيعة يف ختلف 133، 8/73: تاو جمموع الف: ، وانظر22-13/21: ( تفسري التحرير والتنوير0)

== 
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، وإن كان خالقاً لألسباح اليت ترتتب عليها مسب باهتا حسب سننه تعاىل kمث إن اهلل 
واخلري كله يف يديك والشر »: nا كان منها شرًا فإنه ال ينسب إليه سبحانه كما قال فإن م

 . (1)«ليس إليك
 أكال كونه أن كما،  خالقه من قبيحا يكون أن يقتضى فال فاعله من قبيحا "فالسبب

، بذاته يقم مل غريه يف خلقه اخلالق ألن ؛خلالقه كذلك يكون أن يقتضى ال لفاعله وشربا
 وحركة ورحيا لونا لغريه خلق إذا أنه كما،  غريه يف خلقه من ال الفعل به قام من به فاملتصف
 فهو، والعلم والقدرة واحلركة والريح اللون بذلك املتصف هو الغري ذلك كان وعلماً  وقدرة
 فكذلك، القدرة بتلك والقادر، العلم كبذل والعامل، اللون بذلك واملتلون، احلركة بتلك املتحرك
 الكالم بذلك املتكلم هو الغري ذلك كان طوافا أو صياما أو صالة أو كالما غريه يف خلق إذا
 هو كان منتنة خبيثة رائحة غريه يف خلق إذا وكذلك، الطائف وهو الصائم وهو املصلي وهو

 .(2)"هغري  يف خلقه مبا موصوفا تعاىل الرح يكن ومل املننت اخلبيث

                                           
== 

األسباح عن املسببات، وأن هذا أمر معروف، يف كتاح الشواهد والنصوص من كتاح األغالل على ما فيه من زيوغ 
 .30-29: عبد اهلل حممد بابا الشنقيطي: وكفر وضالل بالعقل والنقل يمد بن عبد الرزاق محلة، نشر

 .(771برقم ) 1/030: ، كتاح صالة املسافرين، باح الدعاء يف صالة الليل وقيامه( صحيح مسلم1)
 .8/123: جمموع الفتاو انظر ، و 260-2/264: ( منها  السنة النبوية2)
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 صلة األسباب باآليات الكونية: المبحث الثالث

وليس لشيء ، أراده اهلل سبحانه فكان، الكون كله أشياءه وأحياءه من خلق اهلل وإبداعه
 وئ ژ: قال تعاىل، وال حلي يف هذا الكون من أمر اخللق وال التدبري وال املشاركة شيء حبال

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی

 .(1)ژ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ

 یژ: تعاىلقال ، كما أن هذا الكون قائم على أساس العدل واحلق والنظام واإلحكام

 حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

 ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: قال تعاىل، و (2)﴾ مت خت

 .(3)ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
فليس بني ، وأغراع سامية، اليةفهذا الكون العظيم خاضع لسنن حتكمه فتقوده حلكم ع

وال ما هو ، هذه األحداث واحلوادث الارية يف هذا الكون ما هو خال عن حكمة متوخ اة
فكل هذا الكون يتم على مقتضى التقدير ، جار على غري سنن ثابته تربطه بكل أجلاء احلياة

  األزي الذي هو القضاء والقدر.
 ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ : قال تعاىل

  .(4)ژ ٺ ٺ ڀ ڀ

                                           
 .23-22: ( سبأ1)
 .36-38: ( الدخان2)
 .27: ( ص3)
 .1: ( األنعام4)
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وقد تشهد آثارها وال ، ويف آيات اهلل الكونية حقائق كثرية تقف العقول حيار  أمامها
 كحقيقة الروح والعقل.،  تستطيع تعرف كنهها

ت احلق وهي ثبو ، "فمن أراد أن ينظر يف خلق اهلل وقدرته عليه أن يذكر هذه احلقيقة
، وإمكان عجل عقله يف بعض املواضع واألحوال عن إدراكها، واحلكمة والنعمة يف مجيعها

فيكون عمله يف خلق اهلل هو النظر والبحث والتحليل واالكتشافات واستجالء احلقائق 
حىت إذا ، توصله إليه معلوماته وآالته واستخرا  الفوائد العلمية والعملية إىل أقصى حد، الكونية
 .(1)تهى إىل مشكل استغلق عليه اعرتف بعجله"ان

قد دل القرآن على أن كل شيء حيدث بسب سواء كان هذا احلدث يتعلق بالماد أو و 
فليس "بالنبات أو باحليوان أو باإلنسان أو باألجرام السماوية أو الظواهر الكونية املادية املختلفة

 .(2)اح واملسب بات"واهلل خالق األسب، يف الدنيا واآلخرة شيء إال بسب
 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ژ: قوله تعاىل فمن األسباح املادية

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: قوله تعاىل . ومن األسباح املعنوية(3)ژ ۅ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .(4)ژٿ
 .(0)والقرآن مملوء من ترتيب األحكام الكونية والشرعية على األسباح بطرق متنوعة

 احليوانية أو البشرية األفعال من أو الذوات من كانت سواء الكائنات عامل يف احلوادثو 
 .اكوهن يتم وعنها، العادة مستقر يف تقع هبا، عليها متقدمة أسباح من هلا فالبد

                                           
 .391: اديس، نشر وزارة الشؤون الدينية اللائرية( جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري لعبد احلميد بن ب1)
 .8/73: ( جمموع الفتاو 2)
 .22: ( البقرة3)
 .69: ( األعراف4)
 .16: ، والواح الكايف3/468: مدار  السالكني: ( انظر0)
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 تلك تلال وال، أخر أسباح من له فالبد، أيضا حادث األسباح هذه من واحد وكل
قال  هو إال إله ال سبحانه وخالقها وموجدها األسباح مسبب إىل تنتهي حىت مرتقية األسباح
 .(1) ژ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ژ: تعاىل
 إدراكها يف العقل وحيار وعرضا طوال وتتضاعف تتفسح ارتقائها يف األسباح وتلك"

 جب يئ ىئ ژ: قال تعاىل –أي علم اهلل  – (2)"فإذن ال حيصرها إال العلم اييط، وتعديدها

 جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب

 .(3)ژ مخ حخ جخ مح
واحلادث الذي يقع ماليني املرات ، وال فرق يف ذلك بني احلادث الذي يقع مرة واحدة
 ەئ ەئ ائ ائ ژ: قال تعاىل، فكلها تتوقف يف بادئ األمر على إرادة اخللق واإلنشاء

 ەئ ەئ ژ: ل تعاىلقا، kفاخلالق هو اهلل ، (4)ژ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 .(9) ژ يت ىت مت خت حت ژ: وقال تعاىل، (0)ژ ۇئ وئ وئ
جاء ذكرها يف القرآن ، هلذه اآليات الكونية أسبابًا حسية وشرعية kوقد جعل اهلل 

 : الكرمي
فرتاكم ، تعلق املسببات بأسباهباهي ما أجراه اهلل من العادة من : فاألسباب الكونية

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ژ: قال تعاىل، السحب سبب لنلول املطر

                                           
 .92: ( اللمر1)
: 4ظوة مصور، القواهرة، طعلي عبد الواحد وايف، دار هن: ( مقدمة ابن خلدون لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون، حتقيق2)

 ، لبنان.97: قصة اإلميان بني الفلسفة والعلم والقرآن لندمي السرانظر ، و 3/669
 .12: الطالق (3)
 .82: ( يس4)
 .2: ( الفرقان0)
 .46: ( القمر9)
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 .(1)ژ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ژ: ويف بعض الظواهر الوية جاء قوله تعاىل

 ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ مخ حخ جخ مح جح مج حجيث ىث مث جث يت

 .(2)ژ ڀ ڀ پ پ

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ژ: ويف أطوار النبات جاء قوله تعاىل

 جح مج حجيث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب

 .(3)ژ مخ حخ جخ مح

 ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ژ: ويف اختالف الليل والنهار جاء قوله تعاىل

 ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ: قال تعاىلو ، (4)ژ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 .(0)ژ ىئ مئ حئ جئ یی ی

 ی ژ: قال تعاىل، فإن االستغفار من أسباح نلول املطر يةأما األسباب الشرع

                                           
 .6: ( فاطر1)
 .44-43: ( النور2)
 .21: ( اللمر3)
 .12: ( اإلسراء4)
 .43-37: ( يس0)
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی ی

 .(1)ژ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ژ : قال تعاىل، والتقو  من أسباح فتح بركات السماء واألرع

ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  

 .(2)   ژٿ  

 حئ جئ ی ی ژ: قال تعاىل، والظلم واملعصية من أسباح فساد الرب والبحر

 .(3)ژ حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ
وال تعلق هلا بالسعود وال ، أما األسباح األخر  الباطلة فإهنا ال أثر هلا يف اآليات الكونية

ن أ»: nأنه كان خيرب عن النيب  cفعن ابن عمر ، النحوس كما يلعم الكهان وحنوهم
فإذا رأيتمومها ، ولكنهما آيتان من آيات اهلل، الشمس والقمر ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته

 .(4)«فصلوا
كانوا يف الاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغري ": t (0)قال اخلطايب

وأن الشمس والقمر خلقان ، أنه اعتقاد باطل nنيب فأعلم ال، يف األرع من موت أو ضرر
 .(9)وال قدرة هلما على الدفع عن أنفسهما"، ليس هلما سلطان يف غريمها، مسخران هلل

مع االستغناء عنها إظهاراً "،وقد اقتضت حكمة اهلل ترتيب املسب بات على األسباح

                                           
 .12-13: ( نوح1)
 .69: ألعراف( ا2)
 .41: ( الروم3)
 .0: سبق خترجيه( 4)
: مون علمواء الشوافعية وايودثني، مون مصونفاته ،بون حممود بون إبوراهيم اخلطوايب -بسوكون املويم –( هو أبو سوليمان مح  ود 0)

 .388معامل السنن، وغريب احلديث، وأعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري، تويف عام 
 .4/471: ، وشذرات الذهب17/23: سري أعالم النبالء: انظر

 .1/913: ( أعالم احلديث9)
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وحقت به الكلمة وجر  به ، شيئةوحتقيقًا ملا سبقت به امل، وإمتامًا لعجائب الصنعة، للقدرة
 .(2)وهذا ال يع  رفض مبدأ السببية بل ينبغي اإلقرار بأن لكل سبب نتيجة، (1)"القلم

 فاهلل يأمرنا أن نأخذ باألسباح وأن نتبع هذه السنن ونفوع أمرنا إليه وحده 
 ال شريك له.
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ: قال تعاىل 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 .(3)ژ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ
إذا شاء أن خيرقها خرقها. فقد يوجد  k املادية وأسباهبا ثابتة لكن اهلل فسنن اهلل

من غري أح  pمثل خلق آدم ، فيحصل الولد بدون مجاع، املسب ب بدون السبب املعتاد
وخيلق ، خيلق السبب kفإن اهلل ، من غري أح pووالدة عيسى ابن مرمي ، وال أم

 ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ژ: قال تعاىل، وخيلق بغري السبب، بالسبب

ويف هذا بيان لقدرة اهلل تعاىل على إجياد املسب بات العاديات ، (4)ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
 من غري سبب ظاهر.

فإذا أمرت أن متتنع من اإلحراق امتنعت كنار إبراهيم ، النار حترق بإذنه سبحانه وتعاىلو 

p، (0)ژ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ: قال تعاىل. 

                                           
 .2/32: ( إحياء علوم الدين1)
 .289: كرب  اليقينيات الكونية: ( انظر2)
 .74-93: ( الواقعة3)
 .06: ( آل عمران4)
 .96: ( األنبياء0)
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وإذا أمر أن يغرق أغرق كإغراقه فرعون ، من اإلغراق امتنع نعتفإذا أمر أن مي، واملاء مغرق
 ٹ ٹ ٹ ٿ ژ: قال تعاىل، وقومه pومنعه من إغراق موسى ، وقومه

 .(1)ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

                                           
 .03: ( البقرة1)
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 العلم بوقت حدوث هذه اآليات الكونية وأسبابها الحسية  : المبحث الرابع
 في كونها آية من آيات اهللال ينا

وبني ما يكون جمرد ، ال بد من التفريق بني ما يكون علماً قائماً على أصول مدروسة ثابتة
وخصوصاً يف هذا العصر إذا ، من الباطل أوهام وظنون كاذبة. وهلذا التفريق أمهية يف معرفة احلق

علمنا أن فريقًا من املنجمني ميوهون على الهال بأمر العلم بوقت حدوث بعض اآليات 
فإذا رأوا صدقهم يف هذا ظنوا أن قضاياهم وأحكامهم النجومية من ، وخيربوهنم بوقته، الكونية

فيصدقهم الناس ، الكسوفوما شابه ذلك من جنس توقع ، والظفر والغلبة، السعد والنحس
واملبطل ال يستطيع غالبًا نشر باطله إال بشوح ، فيكذبون معه مائة كذبة، بكل ما خيربون به

ومل يعلم هؤالء أن اإلخبار ، (1) من احلق ألن الباطل اجملرد مكشوف فال بد من التغطية والتعمية
 عن هذا خيتلف عن اإلخبار عن اآلخر.
وال بني ، وال تعارع بينهما، اح حسية وأسباح شرعيةوحلدوث اآليات الكونية أسب

فمعرفة وقوع اآلية له أسباح حسية ، معرفة وقوع اآلية الكونية وبني كوهنا آية من آيات اهلل
 الغيبية األمور من تليسفهي ، والكسوف واخلسوف، كمعرفة نلول املطر،  ميكن معرفتها

 بغييب وليس، الكواكب سري حساح علم يعرف ال ملن بالنسبة غييب بل، أحد لكل بالنسبة
 وال، العلم هذا وهو، عادي بسبب يعرفه أن يستطيع لكونه العلم؛ ذلك يعرف ملن بالنسبة
 ويستقيموا، رهبم إىل لريجعوا عباده هبا خيوف اليت، تعاىل اهلل آيات من آيةا كوهن ذلك ينايف
 .(2)طاعته على

، وانتظامها واجتماعها يف وقت معني وقدر سريها، قدر هذه اآلية الكونية kفاهلل 
مما يدل على أهنا آية من آيات ، وال يشركه يف ذلك أحد، وحيدث هبا من التغريات ما يشاء

ها خلقها من قدرة عرفوا، فإذا رأ  الناس هذه اآليات وتغرياهتا، اهلل ، وحده فعبدوه، وسري 
 .(3)وكربياءه وجالله عظمته واستحضروا، غريه دون وخافوه

                                           
 .30/163: جمموع الفتاو : ( انظر1)
 .8/322: فتاو  اللجنة الدائمة: ( انظر2)
 .347-342، 19/266: جمموع فتاو  ورسائل ابن عثيمني: ( انظر3)
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يف السماء أقبل وأدبر ودخل  (1)إذا رأ  خميلة nكان النيب : قالت xعائشة  عن
: nفقال النيب  xفعرفته عائشة ، (2)فإذا أمطرت السماء سري عنه، وخر  وتغري وجهه

 .(4)«... اآلية(3) ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ : وما أدري لعله كما قال قوم»
؛ الن من خيرب بوقوع اآلية الكونية ال يكون مصيباً (0)يةلكن ينبغي عدم اللم بوقوع اآل

 .(9)وال يللم تصديقه على كل حال، بل قد خيطئ يف حسابه، يف مجيع األوقات
واهلل تعاىل هو املتفرد بعلم الغيب واللم بوقوع شيء غائب على سبيل التحقيق من 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ: كما يف قوله تعاىل،  ادعاء علم الغيب الذي هنى اهلل عنه

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ

  .(7)ژ حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ
أضاف سبحانه علم الغيب إىل نفسه يف غري ما : قال علما نا": t (8)قال القرطيب

إنه ينلل الغيث غدًا وجلم به فهو  : إال من اصطفى من عباده فمن قال، ن كتاح اهللآية م
، أما إذا مل جيلم بذلك، ؛ الدعائه لعلم استأثر اهلل به(6)أخرب عنه بأمارة ادعاها أم ال"، كافر

                                           
النهايوة يف غريوب احلوديث واألثور البون األثوري املبوارك : موضع اخليل، واملراد هنوا السوحابة اخلليقوة بواملطر. انظور: املخيلة( 1)

 .2/63: طاهر اللاوي وحممود الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت: بن حممد اللري، حتقيقا
 .2/394: كشف عنه اخلوف. املصدر السابق: أي( 2)
 .24األحقاف:  (3)
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ : البخووواري، كتووواح بووودء اخللوووق، بووواح موووا جووواء يف قولوووه تعووواىل( صوووحيح 4)

 .(3239برقم ) 919:  ژ ڑ
الوورمحن بوون عبوود : الشوويخ جمموووع فتوواو  ورسووائل الشوويخ حمموود بوون إبووراهيم، مجووع، و 24/208: جمموووع الفتوواو : ( انظوور0)

 .173-1/198: 2قاسم، ط
 .1/133: 2شرح كتاح التوحيد من صحيح البخاري لعبد اهلل بن حممد الغنيمان، دار العاصمة، الرياع، ط( 9)
 .06: ( األنعام7)
كرة الوامع ألحكوام القورآن، والتوذ : ( هو أبو عبد اهلل حممد بن أمحود بون أيب بكور القورطيب املوالكي املفسور، مون مصونفاته8)

 .971بأمور اآلخرة، والكتاح األسىن يف أمساء اهلل احلسىن، وغريها من الكتب، تويف عام 
حممووود األمحوودي أبوووو النوووور، دار : الوووديبا  املووذهب ملعرفوووة أعيوووان علموواء املوووذهب البوون فرحوووون املوووالكي، حتقيووق: انظوور

 .7/084: ، وشذرات الذهب2/243: 2الرتاث، القاهرة، ط
 .7/2: ( تفسري القرطيب6)
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ألن اهلل تعاىل  ؛بل جيوز ذلك، وجعل هذا احلكم حبسب العادة والتجربة فال يكفر وال يفسق
 ې ې ژ: قال تعاىل، وجعل لبعض املغيبات عالمات تدل عليها، لعوائدأجر  ا

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئائ ائ ى ى ې ې

 .(1)ژ مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ژ : قال تعاىل

 .(2) ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  
 وأرشدنا إىل ذلك.، فاهلل تعاىل جعل هذا النوع من الرياح عالمة على املطر

حني  zأنه قال للعباس بن عبد املطلب  zوقد روي عن عمر بن اخلطاح 
العلماء يلعمون أهنا : كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس: nاهلل يا عم رسول : استسقى به

، احلمد هلل: فقال عمر، فما مضت سابعة حىت مطروا، تعرتع يف األفق سبعًا بعد سقوطها
 .(3)هذا بفضل اهلل ورمحته
قد علم أن نوء الثريا وقت يرجى فيه  zعمر  وكأن  ": تعاىل tقال القرطيب 

 .(4)"أخر  أم بقيت منه بقية؟: فسأله عنه املطر ويؤمل

                                           
 .07: ( األعراف1)
 .49: ( الروم2)
: ، مصورة عن دائرة املعارف العثمانيوة1413( السنن الكرب  أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، دار املعرفة، بريوت، 3)

املهووووذح يف اختصووووار السوووونن الكوووورب  : حسوووون غريووووب، انظوووور: ، قووووال الووووذهيب27/243: ، وتفسووووري الطووووربي3/306
 .3/1289: ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، الرياع: بن أمحد الذهيب، حتقيقللبيهقي، أختصره حممد 

 .17/233: ( تفسري القرطيب4)
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 الفصل اخلامس
 اآليات الكونية السماوية وداللتها العقدية

 

 : وفيه متهيد وسبعة مباحث

 السماء.: املبحث األول

 الشمس.: املبحث الثاني

 القمر.: املبحث الثالث

 النجم والنوء.: املبحث الرابع

 الرعد والربق والصواعق.: املبحث اخلامس

 املطر والثلج والربد.: لسادساملبحث ا

 الريح والرياح.: املبحث السابع
 



181 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 تمهيد

 

اآليات الكونية السماوية هي اآليات العلوية كالسماء والشمس والقمر والنجوم 
 والكواكب وغريها.

ويف هذا الفصل أذكر اآلية الكونية ومعناها وورودها يف القرآن والسنة، وداللتها العقدية 
اإلميان، وبقية أركان  -الربوبية واأللوهية واألمساء والصفات–امه الثالثة على التوحيد بأقس
 .ومسائل العقيدة

 اتالضعيفة املتعلقة هبذه اآلياملوضوعة و مث أذكر املخالفات العقدية واألحاديث 
 الكونية.
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 السماء: المبحث األول

: و العلو، يقالاسم لكل ما ارتفع وعال، وهو مأخوذ من السمو، وه: السماء في اللغة
ث، ومجعها مساوات، ر وتؤن  ارتفع حىت استثبته. وهي تذك  : مسا بصره، أي عال، ومسا ي شخص

 .(1)السماء: وكل سقف فهو مساء، ومن هذا قيل للسحاح
 على حتتوي ، تبدو كالقبة عليها،األرع من مرئية منطقة فضائية: وفي االصطالح

 .(2)يالو  الغالف
 .(3)( موضعاً 163( موضعاً، وبلفظ المع يف )123 القرآن يف )وقد ورد لفظ السماء يف

 .(4)ا( حديث193وورد لفظ السماء يف السنة يف )
 : (0)وذكر بعض املفسرين أن السماء يف القرآن على مخسة أوجه

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ژ: قوله تعاىل ومنه. املعروفة السماء: أحدها -

قال و  ،(9) ژی     ی  ی  ی    ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

                                           
 .3/2137: ، لسان العرح13/76: ، هتذيب اللغة3/68: معجم مقاييس اللغة: ( انظر1)
الوورتاث  ربووال، دار إحيوواء، واملوسوووعة العربيووة امليسوورة إشووراف حمموود شووفيق غ13/63: املوسوووعة العربيووة العامليووة: ( انظوور2)

 .2/1313: 1690العريب، بريوت، مصورة عن طبعة 
 .490-406: 4املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي يمد فؤاد عبد الباقي، دار املعرفة، بريوت، ط : ( انظر3)
ات الكونيوة يف السونة النبويوة. هذا العدد حسب عد  اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة مبكة املكرمة لآلي( 4)

 .9: فهرس األحاديث الكونية والطبية: انظر
، والوجوه والنظائر أللفاظ كتاح اهلل العليل أليب عبد اهلل احلسني بن حممد الدمغاين، 308: نلهة األعني النواظر: ( انظر0)

 ، وبصوووائر ذوي التمييووول1/430: 1419حممووود حسووون الوول فييت، طبعوووة وزارة األوقووواف املصووورية، القوواهرة، عوووام : حتقيووق
، 3/292: يموود بوون يعقوووح الفريوزابووادي، اجمللووس األعلووى للشووؤون اإلسووالمية، مصوور، حتقيووق: عبوودالعليم الطحوواوي

 .2/430: والنهاية يف غريب احلديث واألثر
 .26: ( البقرة9)
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 .(1)ژ چ  چ     ڃڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ ژ : تعاىل

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ: قوله تعاىل ومنه. السحاح: والثاين -

 .(2) ژک    ک  ک  گ  گ    کڑ

 .(3) ژېئ  ېئ      ىئ  ىئ        ژ: تعاىل قوله ومنه. املطر: والثالث -

ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   ژ : تعاىل قوله ومنه. البيت سقف: والرابع -

 .(4)ژحت  خت  مت  ىت    يت  جث  مث  ىث   يث  حج  مج       جح  مح

ائ  ائ   ەئ  ەئ    ژ : تعاىل قوله ومنه. (0)النار وسقف النة سقف: واخلامس -

 .(9)ژوئ  وئ  

                                           
 .3: ( التغابن1)
 .48: ( الفرقان2)
 .11: ، نوح02: ( هود3)
 .10: ( احلا4)
 .6/66: تفسري القرطيب: نظر( ا0)
 .137: ( هود9)
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 : -السماء –الدالئل العقدية لآلية الكونية 

 القرآن يف سورة جتيء نأ قل ذاوهل ": مبيناً شأن هذه اآلية الكونية tقال ابن القيم 
 ،فيها النظر إىل دعاءً  وإما ،هبا قساماإ وإما ،وسعتها عظمها عن إخبارا إما ذكرها وفيها الإ

 خبلقها سبحانه منه استدالالً  وإما ،ورافعها بانيها عظمة على هبا يستدلوا أن للعباد إرشادا وإما
 الذي اهلل وأنه وحدانيته على هلا بربوبيته منه الاستدال وإما ،مةاوالقي املعاد من به أخرب ما على
 متام على فيها الفطور وعدم أجلائها والتئام واستوائها حبسنها منه استدالال وإما ،هو إال إله ال

 ".وقدرته حكمته
 ،(1 (ژٱ  ٻ  ٻ   ژ: تعاىل كقوله هبا القرآن يف قسم من فكم ": مث قال

..ومل يقسم .،(4) ژڍ  ڌ  ڌ   ژ ،(3) ژٺ  ٺ  ٿ   ژ ،(2) ژٻ   ٱ  ژ
 .(0)"والشمس والقمربشيء من خملوقاته أكثر من السماء والنجوم 

 
 : جود اهللو : أوالا 

نية على وجود اهلل، فإن خلقها ووجودها بعد العدم، وتسخريها و دلت هذه اآلية الك
، وذلك الفتقار املخلوق إىل اخلالق، واحتيا  ايد ث إىل kدليل قاطع على وجود اهلل 

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ژ : ، قال تعاىل(9)ايد ث

                                           
 .1: ( الربو 1)
 1: ( الطارق2)
 .0: ( الشمس3)
 .11: ( الطارق4)
 .334-1/333: ( مفتاح دار السعادة0)
، واألدلووة العقليووة النقليووة علووى أصووول االعتقوواد لسووعود العريفووي، دار عووامل الفوائوود، 19/440: جمموووع الفتوواو : ( انظوور9)

 .229-236: 1مكة، ط 
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 .(1) ژڃ  ڃ  چ    ڃڃ
 

والعناية هبذه اآلية الكونية، واإلتقان فيها يدل على وجود خالقها وكمال ذاته وصفاته، 

 ژ: ، وقال تعاىل(2)ژيت  جث  مث  ىث    ىتحت  خت          مت  ىب  يب  جت      ژ: قال تعاىل

ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڤٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

 .(3) ژچ       

ٴۇ  ۋ  ۋ   ژ: استنكاره ملن كفر به يف قوله تعاىل kوملا ذكر اهلل 

، ذكر (4) ژې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ     ۉۅ  ۅ  ۉ
، فقال (0)السماوات واألرع خلق   -مع ما هو مستقر يف الفطر  -ده من األدلة على وجو 

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ   ژ: تعاىل

 .(9) ژی     ی  ی  ی    ىئىئ  ىئ
ترشدهم إىل الدليل -ني الكفار ورسلهم يف اهلل، قالت هلم رسلهم وملا حصلت اجملادلة ب

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ۓ ژ: -والطريق ملعرفة اهلل ملن حصل عنده شك أو اضطراح

الذي خلقها وابتدعها ، فهو (8)أيف وجوده شك: أي (7) ژ  ۈۇ  ۇ   ۆ  ۆ

                                           
 .39-30: ( الطور1)
 .88: ( النمل2)
 .3: ( امللك3)
 .28: ( البقرة4)
 .1/213: ابن كثري، وتفسري 1/218: الطربيتفسري : ( انظر0)
 .26: ( البقرة9)
 .13: ( إبراهيم7)
 لميوووع اخلوووالق وهوووو شوووك، لوووه العبوووادة بوجووووح وتفووورده إهليتوووه أيف: ( وهوووذا علوووى أحووود املعنيوووني يف اآليوووة. واملعوووىن الثووواين8)

== 
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ا من مل سبق، فإن شواهد احلدوث واخللق والتسخري ظاهر عليها، فال بد هلعلى غري مثا
 .(1)"صانع، وهو اهلل ال إله إال هو، خالق كل شيء وإهله ومليكه

لفرعون عندما سأله عن رح العاملني وكان جيحد الصانع  pويف جواح موسى 

 (2) ژچ     چ      چ             ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ژ: يعتقد أنه ال رح سواهو 
 .(3)هو رح العاملني، وهو اخلالق أي خالق مجيع ذلك ومالكه

الدالة على  -ومنها السماوات –مث إن اهلل تعاىل يدعو عباده إىل التفكر يف خملوقاته 
ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ ژ: فيقول، (4)املعبود وحدهوجوده وانفراده خبلقها، وأنه 

چ  چ          چ  چ    ڇ  ڇ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 .(0) ژڇ  
 
 : توحيد الربوبية: ثانياا 

علوووى سوووماوات واألرع والتأمووول يف خلقهموووا يووودل أن النظووور يف ملكووووت ال kبوووني اهلل 
ٿ  ژ: ، قووال تعوواىل(9)نووه ال إلووه غووريه وال رح سووواهأيف ملكووه وخلقووه، و  k تووهوحداني

  .(7) ژٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

                                           
== 

 .4/482: تفسري ابن كثري: انظر .املوجودات
 .4/482: تفسري ابن كثري( 1)
 .24: ( الشعراء2)
 .9/138املرجع السابق:  (3)
 .9/330: ، وتفسري ابن كثري14/8: تفسري القرطيب: ( انظر4)
 .8: ( الروم0)
 .3/263: تفسري ابن كثري، و 289، 7/283: تفسري الطربي: ( انظر9)
 .70: م( األنعا7)
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رف هبا كيف شاء، ال معقب أن له ملك السماوات ومن فيهن، ويتص kوأخرب اهلل 
 .(1)ژ     چچ  چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ : حلكمه، وال راد لقضائه، قال تعاىل

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ژ : ، قال تعاىل(2)كما أنه املالك هلما  وأنه احلاكم فيهما

 .(3)ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڦڤ  ڦ
وأخرب جل وعال أن السماء واألرع تقوم بأمره هلا، وتسخريه إياها، وأنه ممسك هلا أن 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ژ  : ، قال تعاىل(4)تقع على األرع إال بإذنه

ژ : وقال تعاىل ،(9) ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ ٿ   ٹ  ژ: تعاىل وقال ،(0)ژ

 ژڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻ  ڳک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ک
 .(8)ذلك إال اهلل، وهذا من أدلة ربوبيته على يقدر الف ،(7)

أن اهلل هو رح : املكذبني لرسوله ،اهللأن يقول للكفار املشركني ب nرسوله وقد أمر اهلل 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ   ڃ    ڦڤ  ڤ     ڤ  ڤژ : السماوات واألرع، فقال

 وهوقهر كل شيء وغلبه. الذي هو وحده ف ،(6) ژڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ : ، قال تعاىل(13)، ومل ينكر ذلك املشركونتصرف فيهله املالك امل

                                           
 .12: ( األنعام1)
 .1/376، وتفسري ابن كثري 2/96: تفسري القرطيبانظر ( 2)
 137: ( البقرة3)
 .9/313: تفسري ابن كثري( 4)
 .20: الروم( 0)
 .90: احلا( 9)
 .41: فاطر( 7)
 .9/007: ، وتفسري ابن كثري14/309: تفسري القرطيب: انظر (8)
 .99-90: ص( 6)
 .7/83: ، وتفسري ابن كثري214/ 23: تفسري الطربي: انظر (13)
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 .(1)  ژۈ ۆ  ۆ  ۈ  
: يف ذلك شريك وال وزير، وال مشري وال نظري، كما قال هليس معوأنه سبحانه وتعاىل 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئژ 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   

 .(2) ژ  پپ  پ
 
 : توحيد األسماء والصفات: ثالثاا 
 

 : الثناء على اهلل -1

ں  ڻ  ژ : يث  وميدح نفسه وحيمدها خللقه للسماوات واألرع، قال تعاىل kاهلل 

 .(3)ژڻ  ڻ  ڻ  
ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ژ : قالهم وجلائمه يف املؤمنني والكافرين ك  ذكر حُ وملا 

، فله (4) ژڑ  ک     ک    ڑڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ
 . (0)احلمد والثناء على ربوبيته لسائر اخلالئق

 مسع»: قال الركوع من ظهره رفع إذا n اهلل رسول كان: قال z أوىف أيب ابن عنو 
 شيء من شئت ما وملء ،األرع وملء ،السماوات ملء ،احلمد لك ربنا اللهم ،محده ملن اهلل

                                           
 .20: ( لقمان1)
 .23-22: سبا( 2)
 .1: ( فاطر3)
 .37-39: ( الاثية4)
 .778: تفسري ابن سعدي: ( انظر0)



189 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 .(1)«بعد
 
 : نزيهالت -2

: تعاىل عن هذه اآلية الكونية العظيمة أهنا تسبحه وتقدسه، فقال kأخرب اهلل 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ    ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳژ

 .(2)ژۀ   ہ       ہ  ہ    ۀڻ
ۆ  ژ: تعاىل ، فقالولداً هلل أن  وأن السماوات كادت تتفطر عند دعوة املشركني 

 ژۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   
، إعظاًما للرح وإجالال؛ أي يكاد يكون ذلك عند مساعهن هذه املقالة من فجرة ب  آدم"(3)

ألهنن خملوقات ومؤسسات على توحيده، وأنه ال إله إال هو، وأنه ال شريك له، وال نظري له وال 
 .(4)"ولد له، وال صاحبة له، وال كفء له، بل هو األحد الصمد

إن الشرك فلعت منه السماوات واألرع والبال، ومجيع »: قال c عن ابن عباسو 
 .(0)«، فكادت أن تلول منه لعظمة اهللاخلالئق إال الثقلني

جب  حب              يئی  ی  ی  ی       جئ   حئ  مئ  ىئ  ىئېئ  ىئ  ىئژ : تعاىل قالو 

. فمن خلق هذه السماوات وأوجدها على غري مثال سابق كيف (9)ژىب  يب  جت  حت    مبخب

                                           
 (.479برقم ) 1/394: الركوع من رأسه رفع إذا يقول ما باح ،الصالة كتاح: ( صحيح مسلم1)
 .44: اإلسراء( 2)
 61 - 63: ( مرمي3)
 .0/299: ابن كثري( تفسري 4)
عبود اهلل الرتكوي، دار : املوأثور لوالل الودين السويوطي، تبالدر املنثور يف التفسري انظر: ، و 19/103: ( تفسري الطربي0)

 .13/142: 1هجر، ط
 .131: األنعام( 9)
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 .(1)يكون له ولد؟!
ٱ  ژ : تعاىل قال (2)ويف رد اهلل على أهل الكتاح يف زعمهم أن هلل ولدا

ٺ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ

ڦ    ڦڤ  ڤ   ڦ  ڤٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ڍ  ڌ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  چ       چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڄ

 .(3)ژژ  ڑ  ڑ    ژڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ
ۓ    ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ہہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہژ : وقال تعاىل

 .(4)ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۆڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ
 ممن العرح، مشركي ومن اليهود من أشبههم منو  النصار  على رد ففي هذه اآليات

 .دعواهم يف مجيعهم اهلل فأكذح ،نسب هلل الولد
 يف ما مالك وهو ولد له يكون أىن اهلل سبحان: الكالم فمعىن": t قال ابن جرير

 بارئها وهو بالطاعة، له وتقر، بالوحدانية عليه بداللتها مجيعا له تشهد، واألرع السموات
 .(0)"عليه؟ احتذاها مثال وال، أصل غري من وموجدها، وخالقها
 
 : العدل والحكمة -3
أنه خلق السماوات واألرع باحلق وللحق، وأنه مل خيلق ذلك عبثًا وال  kأخرب اهلل  

                                           
 .7/03: ، وتفسري القرطيب7/347: تفسري الطربي: انظر (1)
 .2/39: ن كثريتفسري اب، و 9/169: تفسري الطربي: ( انظر2)
 .171: ( النساء3)
 .117-119: ( البقرة4)
 .1/199: تفسري ابن كثري: ، وانظر1/080: ( تفسري الطربي0)
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پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ : ، فقال(1)لعباً، وأن ذلك بالعدل واحلكمة

ہ  ہ   ہ  ژ : تعاىل قال، و (2)ژٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ     ڀڀ  ڀ  ڀ

 .(3)ژھ  ھ  ھ    ھہ
 
 : بعض أسماء اهلل وصفاته -4

ورد يف القرآن أمساء  هلل وصفات  مقيدة باإلضافة إىل السماء
ہ    ہژ : ، قال تعاىل(4)

 .(0)ژ  ھھ  ھ   ھ
يف دعاء  n، وقد ورد عن النيب (9) امم والقي  ومن ذلك اسم اهلل القيوم، ومن صفاته القي  

اللهم لك احلمد، أنت قيم السماوات واألرع ومن » :يقولأنه االستفتاح يف صالة الليل 
: قيوم، ويف لفظ: ، ويف لفظ«فيهن، ولك احلمد أنت نور السماوات واألرع ومن فيهن

 . (7)قيام
ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ : ت، قال تعاىلومن ذلك أيضًا رح السماوا

                                           
 .712: ابن سعديتفسري : ( انظر1)
 .27: ص( 2)
 .3: ( النحل3)
: لفتوواو ، وجمموووع ا1/231: 1احلاشوودي، دار السوووادي، جوودة، ط اهلل عبوود: األمسوواء والصووفات للبيهقووي، ت: ( انظوور4)

 .40: 3عواد املعتق، دار الرشد، ط : ، واجتماع اليوش اإلسالمية البن القيم، حتقيق9/389
 .30: ( النور0)
 .7انظر: تفسري غريب القرآن البن قتيبة، حتقيق: السيد أمحد صقر، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت: ( 9)
(، وكتوواح الوودعوات، بوواح الوودعاء إذا 1123بوورقم ) 222: ( صووحيح البخوواري، كتوواح التهجوود، بوواح التهجوود بالليوول7)

    ٺ ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ پژ (، وكتوواح التوحيود، بواح قوول اهلل تعوواىل 9317بورقم ) 1210: انتبوه مون الليول

 1/032: (، وصحيح مسلم، كتاح صالة املسافرين، باح الودعاء يف صوالة الليول وقياموه7442برقم ) 1423: ژ
 (. 796برقم )
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 .(1)ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ   ڃ  ڃ    ڦڤ  ڤ     ڤ  ڤژ : وقال تعاىل

 .(2)ژڃ  چ  چ  چ    چ         
 .(3)ژڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ : وقال تعاىل

 
  : (4)الصفات الفعلية االختيارية هلل -5

شية اهلل، قال قد دلت هذه اآلية الكونية على الصفات الفعلية االختيارية املتعلقة مب
ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ژ : تعاىل

 .(9)، وكان ذلك بعد خلق األرع(0)ژی     ی  ی  ی    ىئىئ  ىئ
وعلق ذلك بإذنه ومشيئته،  ،ألرعأنه ميسك السماء أن تقع على ا kوأخرب اهلل 

أي لو شاء ألذن "(7) ژ ٿ   ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ ژ: تعاىل فقال
للسماء فسقطت على األرع، فهلك من فيها، ولكن من لطفه ورمحته وقدرته ميسك السماء 

                                           
 .0-4: ( الصافات1)
 .99-90: ( ص2)
 .39: ( الاثية3)
مثوول كالمووه، : فتقوووم بذاتووه مبشوويئته وقدرتووه kيتصووف هبووا الوورح"الوويتالصووفات هووي : الصووفات الفعليووة االختياريووة( 4)

ومثوول اسووتوائه،  هومسعووه، وبصووره، وإرادتووه، وحمبتووه، ورضوواه، ورمحتووه، وغضووبه، وسووخطه، ومثوول خلقووه وإحسووانه، وعدلوو
، 9/217: لولوه، وحنوو ذلوك مون الصوفات الويت نطوق هبوا الكتواح العليول، والسونة". جممووع الفتواو وجميئه، وإتيانه، ون

: ، والقووول املفيوود علووى كتوواح التوحيوود2/3: رسووالة يف الصووفات االختياريووة ضوومن جووامع الرسووائل: ، وانظوور19/134
 الواسطية للشويخ عبودالعليل ، والكواشف اللية عن معاين03: ، وشرح العقيدة الواسطية يمد خليل اهلراس1/132

 .174: 13السلمان، ط
 .26: ( البقرة0)
 .48: ، وتفسري ابن سعدي1/213: تفسري ابن كثري( 9)
 .90: ( احلا7)
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 .(1")أن تقع على األرع إال بإذنه
 
 : درةصفة الق -6

فيه داللة على قدرته وعظمته، ف ،بالنظر يف خلق السماء، وكيف رفعت kأمر اهلل 
 .(2)ژہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ   ژ: تعاىلفقال 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ : قال تعاىلو 

 .(3)ژژ
ں  ڻ  ژ : وبني أن من آيات قدرته العظيمة خلق السماوات واألرع، فقال

 .(4) ژڻ   ڻ  ڻ
: فقال (0)بغري عمدخلق السماوات وتعاىل عن كمال قدرته يف سبحانه كما أخرب اهلل 

 .(9) ژھ  ھ     ھژ 
 

 : صفة الغنى والقوة -7
: قال تعاىلدلت هذه اآلية الكونية على غىن اهلل وفقر العباد إليه وعجلهم وضعفهم 

ا فهذه السماء على عظمها وسعته (7) ژەئې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائژ
بل هو القاهر فوق عباده، وكل شيء خائف "ال يعجله أهلها kوكثرة من فيها فإن اهلل 

                                           
 .0/401: تفسري ابن كثري( 1)
 .18-17: ( الغاشية2)
 .9: ( ق3)
 .22: الروم (4)
 .1/316: مفتاح دار السعادة: ( انظر0)
 .13: ( لقمان9)
 .22: بوت( العنك7)
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 .(1")منه، فقري إليه، وهو الغ  عما سواه
يضره كفر الكافرين، عن كمال غناه، وأنه غ  عن إميان الطائعني، و ال  kوأخرب اهلل 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ھ  ھ  ے  ے   ژ: تعاىل قالف ،(2) ن له ملك السماوات واألرعوأ

 .(3) ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۇڭ  ڭ
الغ  فهو "(4) ژەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ    ەئې  ى  ى  ائ   ائژ : تعاىل قالو 

 .(0)"وكل شيء فقري إليهلكه، فكل شيء خلقه ومعما سواه، 
 

 : صفة الرحمة -8
ملا أخرب اهلل تعاىل أنه املالك للسماوات واألرع ومن فيهن، وهو الغ  عن خلقه بني أنه  

ڇ  ڇ     چچ  چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ : فقال تعاىلالرمحة، كتب على نفسه 

ژ  ڑ  ڑ  ک    ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ       ڎ  ڈ  ڈ  ڍڇ  ڇ

 .(9) ژک  ک     
 إىل ليلة كل وتعاىل تبارك ربنا ينلل»: قال n اهلل رسول أن z هريرة أيب عن
 يسأل  ومن ،له فأستجيب يدعوين من: فيقول ،اآلخر الليل ثلث يبقى حني الدنيا السماء
ففي احلديث أن اهلل ينلل إىل السماء الدنيا ويستجيب  .(7)«له فأغفر يستغفرين ومن ،فأعطيه

                                           
 .9/271: تفسري ابن كثري: انظرو ، 193-23/192: تفسري الطربي (1)
 .2/431: تفسري ابن كثري، و 0/436: تفسري القرطيب: ( انظر2)
 .131: ( النساء3)
 .29: ( لقمان4)
 .901: تفسري ابن سعدي: انظرو ، 9/348: تفسري ابن كثري (0)
 .12: ( األنعام9)
 1/021: فيه واإلجابة الليل آخر يف والذكر الدعاء يف الرتغيب باح، وقصرها سافرينامل صالة كتاحصحيح مسلم،  ( 7)

 (.708برقم )
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 بعباده. kعوه ويعطي من سائله، وهذا من رمحته ملن يد
 له أخ اشتكاه أو شيئا منكم اشتكى من»: قال nوقد جاء يف احلديث أن النيب 

 يف رمحتك كما واألرع السماء يف أمرك ،امسك تقدس ،السماء يف الذي اهلل ربنا: فليقل
 رمحة أنلل ،الطيبني رح أنت ،وخطايانا (1)حوبنا لنا اغفر ،األرع يف رمحتك فاجعل السماء
 . (3)« فيربأ (2)الوجع هذا على شفائك من وشفاء رمحتك من

 
 : صفة العلم -9

عن كمال علمه وأنه ال خيفى عليه مثقال ذرة ولو كانت يف هذه السماء  kأخرب اهلل 
چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ : تعاىل ، فقال(4)العظيمة، واألرع الوسيعة

ک     ک    گ        گ   گ          کڑ    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    

 . (0)ژگ

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  ژ : وقال تعاىل

                                           

احلوبووة أيضووا  وهووو ،ژڇ      ڇ  ڇ  ڍ    ژ :تعوواىلالووذنب الكبووري كمووا يوودل عليووه قولووه  :واملووراد هووا هنووا ،بضووم احلوواء (1)
 .13/274انظر: عون املعبود:  .مفتوحة احلاء مع إدخال اهلاء

 .13/270انظر: عون املعبود:  .أو بكسر اليم أي املريض ،بفتح اليم أي املرع (2)
(، والنسائي يف كتاح عمل اليوم والليلوة، بواح 3862برقم ) 427: ( سنن أيب داود، كتاح الطب، باح كيف الرقى؟3)

(، واحلواكم 1330)بورقم  076: 1فاروق محوادة، دار الكلوم الطيوب، دمشوق، ط : حتقيق-ما يقول من كان به أسرُ 
قد احتا الشويخان جميوع رواه هوذا احلوديث غوري زيوادة بون حممود وهوو شويخ مون أهول : ، وقال1/344: يف مستدركه

قوال البخواري وغووريه منكور احلووديث. واحلوديث حسوونه ابون تيميووة، : -عون زيووادة –مصور قليول احلووديث، وقوال الووذهيب 
إمساعيووول األنصووواري، دار ابووون : ل اهلوووراس، وتصوووحيح وتعليوووقالعقيووودة الواسوووطية البووون تيميوووة بشووورح حممووود خليووو: انظووور

 .117: القيم،الدمام
 .1/302: تفسري ابن كثري: ( انظر4)
 .9-0: ( آل عمران0)
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 .(1) ژجث             مث   يب   جت  حت  خت   مت  ىت     يت 
غيب السماوات فهذا يدل على كمال صفاته سبحانه وتعاىل، وسعة علمه، وأنه يعلم 

علم ؛ فهو يكل عامل بعمله  واألرع، وما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر، وسيجازي
 .(2)منها شيء يف األرع وال يف السماءه األشياء كلها ظاهرها وباطنها، وال خيفى علي

أحد غريه؛  اكما أخرب جل وعال أنه يعلم األخبار املاضية عن القوم السابقني وال يعلمه
ې    ې  ې    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ : (3)ألنه سبحانه له غيب السماوات واألرع

 .(4) ژ  ىى
سعة علمه بعلمه غيب السماوات واألرع، وأن اخللق ال يعلمون ذلك، kوبني اهلل

وأنه وحده ال شريك له هو املتفرد بعلم غيب السماوات واألرع، وأن غريه عاجل عن ذلك 
ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڄ   ڦٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ : فقال

 .(0) ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڍچ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  چ  چ
وهو  -يب والشهادة أخرب تعاىل بأنه عامل غيب السماوات واألرع، وأنه عامل الغكما 

ىئ  ىئ     ی       ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ      ژ : فقال (9)-ما غاح عن العباد وما شاهدوه 

ھ  ھ   ھ    ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ : قال تعاىلو  ،(7)  ژىئ  

 .(8)  ژۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ےے

                                           
 .91: ( يونس1)
 .121: ، وتفسري ابن سعدي9/007: كثريتفسري ابن  ، و 11/101: تفسري الطربي: ( انظر2)
  .0/103: كثريتفسري ابن  ، و 10/298: تفسري الطربيانظر ( 3)
 .29: ( الكهف4)
  99 – 90: ( النمل0)
 .9/338: تفسري ابن كثري: ( انظر9)
 .70: النمل (7)
 .73: احلا( 8)
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 : kصفة الكالم هلل  -11

والوورد علووى موون زعووم أن هلل موون األدلووة الوويت اسووتدل هبووا أهوول السوونة يف إثبووات صووفة الكووالم 
اء تكلموت، يف أخورب أن السوم kاملتكلم ال بد أن يكوون لوه لسوان وجووف وشوفتني، أن اهلل 

فهول يثبتوون هلوا لسوان وجووف  للسوماء كالمواً. kفأثبوت اهلل  ژوئ  وئ  ۇئ  ژ  قوله
   .(1)؟!وشفتان
 

 
 : نزول القرآن والشرائع من اهلل -11

، القادر على كل العلىأن هذا القرآن منلل ممن خلق األرع والسماوات  kبني اهلل 
 .(3) ژڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ژ : ، فقال تعاىل(2)شيء
، لذي أنلل هذا القرآن هو رح السماوات واألرع وخالقهما ومالكهما وما فيهمافا 
ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ڦڤ  ڤ        ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹٹ  ٹ  ٹژ : قال تعاىل

  .(4) ژچ  ڇ         ڇ     چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
: أن ينلل عليهم كتابًا من السماء، قال تعاىل nوقد كان أهل الكتاح يسألون النيب 

 .(0) ژۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ           ھ  ھ ژ 
 سوق إىل عامدين أصحابه من طائفة يف n النيب انطلق: قال c عباس ابن عنو 

                                           
 .4/106، 2/363: درء تعارع العقل والنقل: انظر( 1)
 .273-0/272: تفسري ابن كثري، 19/193: تفسري الطربي: ( انظر2)
 .4: ( طه3)
 .7 – 0: ( الدخان4)
 .103: اء( النس0)
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 فرجعت ،الشهب عليهم وأرسلت ،السماء خرب وبني الشياطني بني حيل وقد ،عكاظ
 علينا وأرسلت ،السماء خرب بنيو  بيننا حيل: فقالوا لكم؟ ما: فقالوا قومهم إىل الشياطني
 األرع مشارق فاضربوا ،حدث شيء إال السماء خرب وبني بينكم حال ما: قالوا ،الشهب
 توجهوا الذين أولئك فانصرف ،السماء خرب وبني بينكم حال الذي هذا ما فانظروا ومغارهبا
 صالة بأصحابه يصلي وهو عكاظ سوق إىل عامدين ،بنخلة وهو n النيب إىل هتامة حنو
 ،السماء خرب وبني بينكم حال الذي واهلل هذا: فقالوا ،له استمعوا القرآن مسعوا فلما ،الفجر
 نبيه على اهلل فأنلل (1)  ژڃ  چ  چ  چ  ژ : فقالوا ،قومهم إىل رجعوا حني فهنالك
n (3)"الن قول إليه أوحي وإمنا (2)ژٱ  ٻ  ٻ      ژ.  

أال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء، يأتي  خرب السماء صباحاً »: nوقال 
 .(4)«ومساءً 

ٱ  ژ  تقرأ ألست»: قالت للسائل nعن قيام النيب  xوملا سئلت عائشة 

 نيب فقام ،السورة هذه أول يف الليل قيام افرتع k اهلل فإن: قالت ،بلى: قلت؟  ژٻ
 آخر يف اهلل أنلل حىت السماء يف شهراً  عشر اث  خامتتها اهلل وأمسك ،حوالً  وأصحابه n اهلل
 .(0)«فريضة بعد تطوعا الليل قيام فصار ،التخفيف السورة هذه

 يف السماء من نللت األمانة أن»: n اهلل رسول حدثنا: قال z حذيفةوعن  

                                           
 .31: األحقاف (1)
 .2-1: الن (2)
(، وصحيح مسلم، كتاح 733برقم ) 106: الفجر صالة بقراءة الهر باح( صحيح البخاري، كتاح صفة الصالة، 3)

 (.446برقم ) 1/331: الن على والقراءة الصبح يف بالقراءة الهر باحالصالة، 
: إىل اليمن قبل حجة الوداع cن أيب طالب وخالد بن الوليد ( صحيح البخاري، كتاح املغازي، باح بعث علي ب4)

 (.4301، برقم )821
بووورقم  1/012: مووورع أو عنوووه نوووام ومووون الليووول صوووالة جوووامع احبووو ،وقصووورها املسوووافرين صوووالة كتووواح  ( صوووحيح مسووولم،0)

(749.) 
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 .(1)«السنة من اوعلمو  القرآن فقر وا ،القرآن ونلل الرجال قلوح جذر
 ،فوقه من نقيضا مسع n النيب عند قاعد جربيل بينما»: قال c عباس ابن عنو 
: فقال ،ملك منه فنلل ،اليوم إال قط يفتح مل اليوم فتح السماء من باح هذا: فقال رأسه فرفع
 يؤهتما مل أوتيتهما بنورين أبشر: وقال فسلم ،اليوم إال قط ينلل مل األرع إىل نلل ملك هذا
  .(2)«أعطيته إال منهما حبرف تقرأ لن، البقرة سورة وخواتيم الكتاح فاحتة: قبلك نيب

أن له ملك  kأنكر اليهود النسخ يف الشرائع وأن ذلك مستحيل عقاًل، بني اهلل  اومل
السماوات واألرع، وأنه يتصرف فيهما مبا يشاء، وأنه الفعال ملا يريد، وال راد حلكمه، وأنه 

نه ينسخ ويبدل يف أحكامه اليت حيكم هبا بني عباده، وأن أ، وينهى عما يشاء، و يأمر مبا يشاء
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٱژ : ، قال تعاىل(3) اخللق عليهم السمع والطاعة يف ذلك كله

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڀپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

 .(4) ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڦ
 
 : صفة العلو -12

 : قد دلت هذه اآلية الكونية على صفة العلو من عدة جهات
سماء إىل األرع، وهو يدل على علو اهلل، عن نلول األمر من ال kإخبار اهلل  -أ
 ژژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ  ژ : قال تعاىل

: قال اهلل تعاىل، و (0)
ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث         ىث  ژ

                                           
 (.7279برقم ) n :1388 اهلل رسول بسنن االقتداء باح، والسنة بالكتاح االعتصام كتاح( صحيح البخاري،  1)
 مون اآليتوني قراءة على واحلث البقرة سورة وخواتيم الفاحتة فضل باح ،وقصرها املسافرين صالة كتاحمسلم،   ( صحيح2)

 (.839برقم ) 1/004: البقرة آخر
 .1/000: ( تفسري الطربي3)
 .137-139: ( البقرة4)
 .0: ( السجدة0)
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 .(1) ژحخ  مخ     يث  حج  مج  جح  مح  جخ  
 يف األمر اهلل قضى إذا»: قال n النيب به يبلغ z هريرة أيب عن ويف احلديث

 .(2)«لقوله خضعانا بأجنحتها املالئكة ضربت السماء
 تنلل املالئكة إن»: يقول n اهلل رسول مسعت أهنا: n النيب زو  x عائشة عنو 
 فتسمعه السمع الشياطني فتسرتق ،السماء يف قضي األمر فتذكر -السحاح وهو- العنان يف

 .(3)« نفسهمأ عند من كذبة مائة معها فيكذبون الكهان إىل فتوحيه
 اهلل وزوج  ،أهاليكن زوجكن»: تقول هأزواج على تفخر nزو  النيب  زينب كانتو 
 .(4) «مساوات سبع فوق من تعاىل

 
ې  ژ: ، وهذا أيضاً يدل على علو اهلل، قال اهلل تعاىل(0)رفع األعمال إىل السماء -ب

 .(9) ژې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ 
ود ألنبياء وطلبهم على سبيل العتو والتمرد هتيئة أسباح الصعبعض احماجة الكافرين  -ج
ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  ژ : عن طريق أبواح السماء، قال تعاىل kإىل اهلل 

   ںگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ     ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

                                           
 .12: الطالق( 1)

بوووورقم  632: ژ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺژ ري، بوووواح قولووووه تعوووواىل البخوووواري، كتوووواح التفسوووو صووووحيح( 2)
(4731.) 

 (.3213برقم ) 918: ( صحيح البخاري، كتاح بدء اخللق، باح ذكر املالئكة3)
 (.7423برقم ) 1414: ( صحيح البخاري، كتاح التوحيد، باح وكان عرشه على املاء4)
 (.997برقم ) 2/134: ، واألمساء والصفات للبيهقي21/143: تفسري الطربي: ( انظر0)
 .13: ( فاطر9)
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 .(1) ژے  
على سبيل التحدي والتعجيل أن ينلل عليهم   nوقد كان املشركون يطلبون من النيب 

، قال اهلل تعاىل خمربًا عن (2)كتابًا من السماء، وأهنم لن يؤمنوا حىت يرقى للسماء ويفعل ذلك
ڑ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ژ : حاهلم

ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  

ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ        ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

 .(3) ژٴۇ  ۋ  
 
إشارة منه إىل علو اهلل ( 4)يدعو اهللرأسه إىل السماء ينظر إليها و  nرفع النيب  -د
 تعاىل.

 جلسنا لو: قلنا مث n اهلل رسول مع املغرح صلينا»: قالc أبيه نع بردة أيب عن
 اهلل رسول يا: قلنا؟ ههنا زلتم ما: فقال علينا فخر  ،فجلسنا: قال ،العشاء معه نصلي حىت
: قال ،أصبتم أو أحسنتم ،قال ،العشاء معك نصلي حىت جنلس قلنا مث املغرح معك صلينا
 فإذا ،للسماء أمنة النجوم: فقال ،السماء إىل رأسه يرفع ما كثريا وكان السماء إىل رأسه فرفع
 ،يوعدون ما أصحايب أتى ذهبت فإذا ،ألصحايب أمنة وأنا ،توعد ما السماء أتى النجوم تهبذ

  .(0)«يوعدون ما أميت أتى أصحايب ذهب فإذا ،ألميت أمنة وأصحايب

                                           
 .37-39: ( غافر1)
 .0/123: تفسري ابن كثري: ( انظر2)
 . 63-63: ( اإلسراء3)
 .403، 1/361: تفسري ابن كثري، و 2/107: القرطيبتفسري : ( انظر4)
 وبقوواء بهألصووحا أمووان n النوويب بقوواء أن بيووان بوواح، عوونهم تعوواىل اهلل رضووي الصووحابة فضووائل كتوواح( صووحيح مسوولم،  0)

 (.2031برقم ) 1691/ 4: لألمة أمان أصحابه
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أال تأمنوين وأنا أمني من يف  »: nأنه أمني من يف السماء، قال  nإخباره  -هـ
 . (1)«السماء، يأتي  خرب السماء صباحاً ومساءً 

يف السماء، بل شهد هلا : قول الارية حينما سأهلا أين اهلل؟ قالت nوقد أقر النيب 
اعتقها : يف السماء. قال: اهلل؟ قالت أين» : سأل الارية nباإلميان، ففي احلديث أن النيب 

 .(2)«فإهنا مؤمنة
 

 : إىل السماء nالعرو  بالنيب  -و
مه ربه، ومسع صريف األقالم، وفرضت عليه ، وكلإىل السماء nفقد عر  بالنيب 

 .(3)الصالة
 
 : اإلشارة باألصبع إىل السماء -ز

يشري بأصبعه إىل السماء يرفعها وينكتها إىل الناس عند ذكر اهلل يف الدعاء  nفقد كان 
  إشارة منه إىل علو اهلل تعاىل. (4)حال اخلطبة
 
 : رفع اليدين إىل السماء عند الدعاء -ح

يرفع يديه يف الدعاء حىت ير  بياع  nرأيت رسول اهلل : قال zعن أنس 
اللهم اشهد عليهم، اللهم »: يديه إىل السماء مث قال nخطبة عرفة رفع النيب  ويف ،(0)إبطيه

 .(9)«اشهد عليهم
                                           

 .168: ( سبق خترجيه1)
، 1/381: ( صحيح مسلم، كتاح املساجد ومواضع الصالة، باح حترمي الكالم يف الصالة ونسوخ موا كوان مون إباحتوه2)

 (.037برقم )
 (.346، برقم )63: ( صحيح البخاري، كتاح الصالة، باح كيف فرضت الصالة يف اإلسراء3)
 (.1218برقم ) n :2/889( صحيح مسلم، كتاح احلا، باح حجة النيب 4)
 (.860برقم ) 2/912: صحيح مسلم، كتاح صالة االستسقاء، باح رفع اليدين يف االستسقاء( 0)
 حديث صحيح.: وقال حمققه ،(23339برقم ) 33/440: مسند اإلمام أمحد( 9)
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 إال يقبل ال طيب اهلل إن الناس أيها»: n اهلل رسول قال: قال z هريرة أيب عنو 
ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ژ : فقال املرسلني به أمر مبا املؤمنني أمر اهلل وإن ،طيبا

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ : وقال ،(1) ژہ  ھ     ھ  ھ    ہہ

 أشعث ،السفر يطيل الرجل ذكر مث ،(2) ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  
 وغذي ،حرام وملبسه ،حرام ومشربه ،حرام ومطعمة ،رح يا رح يا السماء إىل يديه ميد ،أغرب
 . (3)«؟لذلك يستجاح فأىن ،باحلرام

 

 : صفة االستواء -13
 (4)ان بعد خلق السماوات واألرعحيث أخرب اهلل جل وعال أن االستواء على العرش ك

  ڍڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ : فقال

 .(0) ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  
 
 : صفة النزول -14

 وتعاىل تبارك ربنا ينلل»: قال n اهلل رسول أن z هريرة أيبورد يف احلديث عن 
 ومن ،له فأستجيب يدعوين من: فيقول اآلخر الليل ثلث يبقى حني الدنيا السماء إىل ليلة كل
 السماء إىل سبحانه اهلل نلول على دليل وفيه، (9)«له فأغفر يستغفرين ومن فأعطيه يسأل 

                                           
 .01: املؤمنون( 1)
 .172: البقرة( 2)
 (.1310) برقم 2/733: وتربيتها الطيب الكسب من الصدقة قبول باححيح مسلم، كتاح اللكاة، ( ص3)
 .4/274: ، وتفسري ابن كثري16/30: تفسري الطربي: ( انظر4)
 .06: ( الفرقان0)
 1/021: فيه واإلجابة الليل آخر يف والذكر الدعاء يف الرتغيب باح، وقصرها املسافرين صالة كتاح( صحيح مسلم،  9)

 (.708برقم )
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 .(1)الدنيا كل ليلة
  

 : العرش -15

ٿ  ٿ  ژ : تعاىل أن العرش كان موجودًا عند خلق السماوات فقال kبني اهلل 

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 .(2) ژ  ڄڄ  ڄ
اهلل مقادير  كتب»: nقال رسول اهلل : قال c عن عبد اهلل بن عمرو بن العاصو 

 .(3)«اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرع خبمسني ألف سنة، وكان عرشه على املاء
قال و  «كذاهل مسواته على عرشه إن»: صفة العرش بالنسبة للسماء فقال نع nوأخرب 
 إن": حديثه يف بشار ابن قال، فالعرش فوق السماوات وهو مثل القبة. عليه القبة مثلبأصابعه 

 . (4)"واتهمس فوق وعرشه ،عرشه فوق اهلل
 
 

                                           
 .143: ، واجتماع اليوش اإلسالمية7/128: التهميد البن عبد الرب: انظر (1)
 .7: هود( 2)
 (.2903برقم ) 4/2344: ( صحيح مسلم، كتاح القدر، باح حجا  آدم وموسى عليهما السالم3)

 بوون أمحوود بإسووناد واحلووديث: داود أبووو قووال(، و 4729بوورقم ) 010: ( سوونن أيب داود، كتوواح السوونة، بوواح يف الهميووة4)
 قال كما إسحاق ابن عن مجاعة ورواه ،املدي  بن وعلي معني بن حي : منهم مجاعة عليه وافقه ،الصحيح هو سعيد
وقال الذهيب يف كتاح العلوو  .بلغ  فيما واحدة نسخة من بشار وابن املثىن وابن األعلى عبد مساع وكان ،أيضا أمحد

 هووذا": 1/413عبود اهلل الورباك، دار الووطن، الريواع، : ح األخبوار مون سوقيمها، حتقيوقللعلوي العظويم وإيضواح صوحي
 n النويب أقوال أعلوم فواهلل، وعجائوب منواكري ولوه، أسوند إذا املغوازي يف حجة إسحاق وابن، فرد جدا غريب حديث
، 19/430: ع الفتواو ، وجمموو 1/096: ". وقد قواه شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف بيان تلبيس الهميةال أم هذا

املطووواعن الووويت طعووون هبوووا هوووذا احلوووديث، وأجووواح عنهوووا وموووال إىل  :117-7/60 :وأورد ابووون القووويم يف هتوووذيب السووونن
  تصحيح احلديث.
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 : عظم الكرسي -16

: عنه أنه وسع السماوات واألرع، فقال -عل وجل–ويف بيان عظمة الكرسي أخرب اهلل 
 يف السبع ماواتالس ما»: n اهلل رسول، وقال (1) ژ ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئژ 

 .(2)«تُور س يف ألقيت سبعة كدراهم إال الكرسي
 
 : صفة اليمين هلل تعالى -17

ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ : قال تعاىل

 ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئۇئ   ۇئ  ۆئ
 هريرة أيب عن، و (3)

z النيب عن n أين امللك أنا: يقول مث ،بيمينه السماء ويطوي ،األرع اهلل يقبض»: قال 
 .(4)«األرع ملوك

 
 : لوهيةتوحيد األ: رابعاا 

يقول تعاىل منبًها على قدرته التامة، وسلطانه العظيم يف خلقه األشياء، وقهره لميع 
گ  گ    ژ : وأنه املالك املتصرف يف هذه اآلية الكونية العظمية، وهو املتفرد بذلك املخلوقات

ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ    ڱگ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

                                           
 .200: البقرة (1)
 ": 1/24. وقال ابن كثوري يف البدايوة والنهايوة 3/10: ، وابن جرير يف تفسريه2/087: ( أخرجه أبو الشيخ يف العظمة2)

: 1/846ل احلديث مرسل، وعن أيب ذر منقطع، وقد ُرو  عنه من طريق أخر  موصواًل". وقال الذهيب يف العلو أو 
 هذا مرسل، عبد الرمحن ُضع ف.

 .97: اللمر (3)
 (.9016برقم )1246: القيامة يوم األرع اهلل يقبض باح، الرقاق كتاح( صحيح البخاري،  4)
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ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ : وهذا مما يعرتف به املشركون، قال تعاىل ،(1) ژۀ  ہ    ۀڻ

فيللمهم  ، فكما أهنم يعرتفون بذلك(2) ژۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  
 ال إله غريه.أن يقروا ويعرتفوا بأنه 

وإذا كان هؤالء املشركون ال يتصرفون يف هذه السماوات، وليس هلم فيها شرك فلماذا 
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ : تعاىل قال (3)يعبدون معه غريه؟

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى      ٴۇۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 .(4) ژى  
نهم أن هؤالء املعبودين شفعاء املشركني عبادهتم لغري اهلل بظ ويف رد اهلل تعاىل على

ن عبادة هؤالء من دون اهلل أنه يعلم ما يف السماوات واألرع، وأ kووسائط عند اهلل، بني 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ژ : شرك وضالل، فقال تعاىل

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۓھ  ھ  ھ   ے  ے

 .(0) ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ٴۇۈ  ۈ
، وهو رهبا ومدبرها، وهم ويعلم ما فيها قرر تعاىل أنه هو الذي خلق السماوات واألرعف

ک  ژ : ، ويلعمون أهنا تقرهبم إىل اهلل كما قال تعاىلمع هذا قد اختذوا من دونه أولياء يعبدوهنم

، (7)ذلك فأنكر تعاىل ذلك عليهم، حيث اعتقدوا ،(9) ژک  گ  گ   گ     گ  ڳ  

                                           
 .33: ( األنبياء1)
 .6: اللخرف (2)
 .776: ، وتفسري ابن سعدي7/274: تفسري ابن كثري: ( انظر3)
 .4: األحقاف( 4)
 .18: ( يونس0)
 .3: اللمر( 9)
 .2/029: تفسري ابن كثري: ( انظر7)
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڍچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍژ : ال تعاىلق

ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڱک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  کڑ  ڑ  ک

 .(1)ژۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ۀں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻ
: قال تعاىل، (2)على تفرده باإلهلية تفرده خبلق السماواتمن األدلة  kوقد ذكر اهلل 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ 

ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ہ  ھ    ھ 

 .(3) ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ    ۆۆ
املنفرد باخللق أنه عاىل يعرتف به املشركون وغريهم يبني ت ويف االستفهام التقريري الذي

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ : يقولف

 (4) ژڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ
 قال كما والتدبري؟ باخللق املتفرد املستقل وهو غريه معه تعبدون فكيف. يعبد اهلل مع أإله أي
 .(0) ژٹ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ           ٹ  ٹژ : تعاىل

هم خبلق السماوات واألرع على حيتجون على أقوام -عليهم الصالة والسالم-واألنبياء 
يف دعوته  pبالعبادة دون من سواه، قال تعاىل خمربا عن نوح  kوجوح إفراد اهلل 

قدرة اهلل وعظمته يف منبهاً هلم على  (9) ژڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ژ : قوهم

                                           
 .19: ( الرعد1)
 .162-2/161: القرطيبتفسري ( 2)
 .22-21: ( البقرة3)
 93: ( النمل4)
 .17: النحل( 0)
 .10: ( نوح9)
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 .(1)وال يشرك به أحدوحده  و الذي جيب أن يعبدخلق السماوات واألرع، فه
لقومه استدل عليهم بربوبية اهلل اخلالق للسماوات وغريها على  pويف حماجة إبراهيم 
ەئ   ەئ    وئ  وئ          ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ژ : ، فقال(2)وجوح إفراده بالعبادة

 .(3) ژۈئ  ېئ  ېئ     
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ : بأن يقول لقومه nنبيه حممدًا  kويأمر اهلل 

وئ  وئ    ەئائ  ەئژ : ، فيكون الواح الفطري منهم(4) ژې  ى  ى    

يقرر تعاىل وحدانيته، واستقالله باخللق والتصرف وامللك، لريشد إىل ، ويف هذا (0) ژۇئ    
 .(9)أنه الذي ال إله إال هو، وال تنبغي العبادة إال له وحده ال شريك له

: يف خرب فتية الكهف أهنم قاموا واستدلوا على رهبم الذي جيب أن يعبد ويدعى بقوهلمو 
  ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    وئې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئژ 

(7)، 
 .إال هلل الذي خلق السماوات واألرع تنبغي الفالعبادة 
 .(8) كثريًا ما يقرر تعاىل مقام اإلهلية باالعرتاف بتوحيد الربوبيةف
 
 : القلبية بعض أنواع العبادة -1

 : على بعض أنواع العبادة القلبية، ومنها -السماء  –ية الكونقد دلت هذه اآلية 

                                           
 .886: سعديتفسري ابن : انظر (1)
 .11/269: ، وتفسري القرطيب17/47: تفسري الطربي: ( انظر2)
 .09: األنبياء( 3)
 .89: ( املؤمنون4)
 .87-89: ( املؤمنون0)
 .007: ، وتفسري ابن سعدي0/486: تفسري ابن كثري: انظر (9)
 .14: الكهف (7)
 .9/264: تفسري ابن كثري: ( انظر8)
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 : اإلخالص -أ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ : أنه قال pقال تعاىل خمربا عن إبراهيم 

اهلل خملصا له أي إمنا أعبد "(1) ژے  ے  ۓ  ۓ    ھھ  ھ   ھ
ياء وخمرتعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها، الذي بيده ملكوت كل شيء، خالق هذه األشفهو 

 . (2)"وخالق كل شيء وربه ومليكه وإهله

 
 : الخوف والخشية والمراقبة -ب

يف سائر األحوال، باخللق علمه حميط  والظواهر، وأن يعلم السرائرأنه  kأخرب اهلل 
ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ   ی  ژ : ، قال تعاىلوجميع ما يف السماوات واألرع

 .(3) ژمت  ىت  يت  جث  مث    ختحب  خب  مب     ىب  يب  جت  حت  جبىئ  يئ
غضه منهم، يب وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته، وأال يرتكبوا ما هنى عنه وما"

، وأن يراقبوه يف كل أحواهلم فإن علمه حميط بكل شيء يف (4)"إنه عامل جميع أمورهمف
 السماوات واألرع. 

 

 : التوكل -ج
 علىالذي جيب أن يتوكل عليه وال يتوكل هو من له ملك السماوات واألرع  إن  
 .(9) ژې  ې  ې    ېٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ : قال اهلل تعاىل ،(0)غريه

                                           
 .76: ( األنعام1)
 .3/262: كثري  تفسري ابن( 2)
 .26: عمران( آل 3)
 .127: تفسري ابن سعدي: ، وانظر2/31: ( تفسري ابن كثري4)
 .1/936: تفسري البغوي: ( انظر0)
 .132: ( النساء9)
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ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ ڳ  ڳ  ژ : وقال تعاىل

 .(1) ژڱ  ڱ  ں   ں  ڻ    ڱڱ
عامل غيب فالذي خلق السماوات واألرع هو الذي جيب أن يتوكل عليه فإنه 

كاف من توكل عليه وأناح ، وهو  له اخللق واألمرو سماوات واألرع، وإليه املرجع واملآح، ال
 .(2)إليه

 
 : اليقين باهلل والوثوق بوعده -د

حث اهلل عباده املؤمنني على اليقني به وبنصره والوثوق بوعده فإن له سلطان السماوات 
ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ    ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦژ : ، قال تعاىل(3)واألرع وملكهما

 ژڃ  ڃ   ڃ    چ  
ھ    ھۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہژ : ، وقال تعاىل(4)

 . (0) ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ے  ے  ۓ     ھھ
 القلوح على الفنت تعرع»: يقول n اهلل رسول مسعتقال  z حذيفةوعن 
 فيه نكت أنكرها قلب وأي ،سوداء نكتة فيه نكت أشرهبا قلب فأي ،عودا وداع كاحلصري
 السماوات دامت ما فتنة تضره فال الصفا مثل أبيض على ،قلبني على تصري حىت ،اءبيض نكتة

 من أشرح ما إال منكرا ينكر وال معروفا يعرف ال جمخيا كالكوز مربادا أسود اآلخرو  ،واألرع
 .(9)«اههو 

                                           
 .123: ( هود1)
 .4/394: تفسري ابن كثري: ( انظر2)
 .99-11/90: تفسري الطربي: ( انظر3)
 .00: يونس( 4)
 .119: ( التوبة0)
 1/128: املسجدين بني يأرز وإنه غريبا وسيعود غريبا بدأ اإلسالم أن بيان باحسلم، كتاح اإلميان، باح م ( صحيح9)

 (.148برقم )
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فأصبح قلب املؤمن مثل الصفا ال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرع، وهي باقية 
  إىل أن يبدل اهلل األرع والسماوات يوم القيامة، وهذا يقني املؤمن ووثوقوه بوعد اهلل.

 : اإلنابة -هـ

ۇئ  ۆئ  ۆئ    وئ  ۇئژ : اإلنابة تكون للخالق املالك املتصرف، قال تعاىل

ٱ      ٻ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     ېئۈئ   ۈئ  ېئ

ٺ  ٿ          ٺٺ  ٺ  ڀٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ  ٻٻ

فاطر السماوات واألرع هو ريب الذي أتوكل عليه، أي "(1) ژٿ     ٹ  ٹ     ٿٿ
 .(2" )وأنيب إليه، وأفوع أمري إليه

 
سبحان الواحد األحد، خالق أنواع ف"دالئل توحيده،واملقصود أن هذه اآلية العظيمة من 

 .(3)"املخلوقات، املتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي األمساء والصفات
 
 : القسم -2

 ومل": tمن اإلقسام بالسماء يف كتابه الكرمي، قال ابن القيم  kقد أكثر اهلل  
 سبحانه وهو ،والقمر والشمس والنجوم السماء من أكثر خملوقاته من بشيء كتابه يف يقسم
 آية عظمأ كان وكلما ،عليه الدالة والعجائب ياتاآل لتضمنه خملوقاته من به يقسم مبا يقسم
 "...غريه من كثرأ به إقسامه كان الداللة يف بلغوأ

 ربوبيته على الدالة آياته من هو امب خملوقاته من يقسم إمنا سبحانه أنه واملقصود": مث قال

                                           
 .11-13: ( الشور 1)
 .7/163: تفسري ابن كثري: انظرو ، 20/19: (تفسري الطربي2)
 .4/418: تفسري ابن كثري( 3)
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 .(1)" ووحدانيته
ے  ے  ژ : ويقسم هبا على أن القيامة حق، وعلى البعث واللاء كما قال تعاىل

أن للسماء على  هبنفسه وبربوبيت kفاقسم اهلل  (2) ژۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  
 . (3) ال مرية فيهأنه حق   ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث واللاء

 .(4)«واألرع السماء تقوم بإذنه الذي باهلل أنشدكم»: إذا أقسم قال zوكان عمر 
 

 : التوسل -3

ى       ىۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۋژ : قال اهلل تعاىل

، (0)ژۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ    ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ
ملا متت النعمة عليه باجتماعه بأبويه وإخوته، وما م ن   kدعا ربه  p يوسف الصديقف

متوسال إليه بربويته وخلقه هلذه املخلوقات  kسأل ربه و اهلل به عليه من النبوة وامللك، 
 .(9)أن يتوفه مسلماً، وأن يلحقه بالصاحلني -واليت منها السماوات -العظيمة 

اللهم رح جربيل وميكائيل »: فتتاح صالتهإذا قام من الليل يف ا nوكان من دعائه 
، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا وإسرافيل، فاطر السماوات واألرع، عامل الغيب والشهادة

هتدي من تشاء إىل صراط  فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك
 .(7)«مستقيم

                                           
 أقسام القرآن لعبد احلميد الفراهي، املطبعة السلفية، القواهرة، إمعان يف: ، وانظر334-1/333: ( مفتاح دار السعادة1)

1346 :6 ،41. 
 .23: ( الذاريات2)
 .7/423: تفسري ابن كثري، و 17/41: تفسري القرطيب: ( انظر3)
 (.9728رقم )ب1280: صدقة تركنا ما نورث ال: nكتاح الفرائض، باح قول النيب : ( صحيح البخاري4)
 .131: يوسف( 0)
 .273/ 6: ، وتفسري القرطيب88/ 13: تفسري الطربي: انظر (9)
 (.773) برقم 1/034: بالليل ودعائه - n - النيب دعاء باح املسافرين، صالة كتاح مسلم،( صحيح 7)
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 : اإليمان بالغيب: خامساا 

ڄ  ڄ      ڄ    ڦٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ : قال تعاىل

ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ : ، وقال تعاىل(1) ژڄ  

يبني سعة علمه وكمال قدرته يف ملكه وعلمه  kفاهلل "،(2) ژۋ  ۋ  ۅ   ٴۇ  
غيب السماوات واألرع، واختصاصه بذلك، فال اطالع ألحد على ذلك إال أن يطلعه اهلل 

 .(3)"تعاىل على ما يشاء
  ۆژ: ، وال يعلمون الغيب، فقال تعاىلخلق السماوات واألرعيشهدوا وأن العبيد مل 

 .(4) ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې ې  ې  ې
الذي يعلم السر وأخفى، وال خيفى عليه شيء يف السماوات، وكذلك ال  فهو سبحانه
ۅ  ۉ  ۉ  ژ : قال تعاىل، (0)يف القلوح من اإلميان والنفاق وغري ذلك خيفى عليه ما

 .(9) ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ەئې   ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ
 

 : اإليمان بالمالئكة: سادساا 

، وقال (7) ژحب  خب  مب  ىب  يب  ژ : السماء قال اهلل تعاىل مبينًا أن املالئكة يف

                                           
 .90: ( النمل1)
 .80: ( اللخرف2)
 .4/086: تفسري ابن كثري( 3)
 .01: ( الكهف4)
 .832: ن سعدي، وتفسري اب4/214: تفسري البغوي: ( انظر0)
 .19: ( احلجرات9)
 .29: ( النجم7)
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ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ژ : تعاىل

 .(1) ژىئ  ی  ی
 فالنا حيب اهلل إن جربيل ناد  دالعب اهلل أحب إذا»: قال n النيب عن هريرة أيب عنو 
 أهل فيحبه ،فأحبوه فالنا حيب اهلل إن السماء أهل يف جربيل فينادي ،جربيل فيحبه ،فأحببه
 .(2)«األرع يف القبول له يوضع مث ،السماء

 من فيشيعه»: h وأن لكل مساء مقربوها من املالئكة كما يف حديث الرباء بن عازح
 . (3)«السابعة السماء إىل به ينتهى حىت تليها، اليت السماء إىل مقربوها مساء كل

 السماء خلازن p جربيل الق»: يث اإلسراءوأن لكل مساء خازن كما جاء يف حد
 .(4)«افتح خلازهنا فقال الثانية السماء أتى حىت»: ... مث قال«افتح: الدنيا

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ٻ  ٻ   ٱژ : وأهنم من جنود اهلل يف السماوات

 ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ : ، وقال تعاىل(0)

 .(9) ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  
 يف يشتد -يف غلوة بدر– يومئذ املسلمني من رجل بينما: قال c باسع ابنوعن 

 ،حيلوم أقدم: يقول الفارس وصوت ،فوقه بالسوط ضربه مسع إذ ؛أمامه املشركني من رجل أثر

                                           
 .60: ( اإلسراء1)
 (. 3236برقم ) 917: كتاح بدء اخللق، باح ذكر املالئكة: ( صحيح البخاري2)
: (، ومسووند اإلمووام أمحوود4703بوورقم ) 017: ( سوونن أيب داود، كتوواح السوونة، بوواح يف املسووألة يف القوورب وعووذاح القوورب3)

 ةمنود ابون وقال اإلسناد، صحيح حديث هذا: 2/316 اإلميان شعب يف البيهقيقال (، 18034برقم ) 33/466
 رواه مشوهور، متصول إسوناد هوذا: 2/690، 3علي الفقيهي، مؤسسوة الرسوالة، بوريوت، ط: يف كتاح اإلميان، حتقيق

 .الرباء عن مجاعة
يح مسولم، كتواح اإلميوان، بواح (، وصوح3237رقم )ب 919: ( صحيح البخاري، كتاح بد اخللق، باح ذكر املالئكة4)

 (.193رقم )ب n :1/148اإلسراء برسول اهلل 
 .28: ( يس0)
 .124: ( آل عمران9)
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 كضربة وجهه وشق أنفه خطم قد هو فإذا إليه فنظر ،مستلقيا فخر ،أمامه املشرك إىل فنظر
 صدقت»: فقال n اهلل رسول بذلك فحدث ارياألنص فجاء ،أمجع ذلك فاخضر السوط
 .(1)«الثالثة السماء مدد ذلك

  اإلسراء حديث يفكما جاء   kوأن عددهم يف السماء كثري، وال يعلمه إال اهلل 
 يوم كل يف يدخله هو وإذا املعمور، البيت إىل يب رفع مث»: -السابعة السماء إىل جماوزته بعد-

 .(2)«عليهم ما آخر إليه يعودون ال ألفا سبعون
 ال ما أر  إين »: n اهلل رسول قال: قال z ذر أيب عنفمنهم  (3)وأن السماء تئط

 إال أصابع أربع موضع فيها ما ،تئط أن هلا وحق ،السماء أطت ،تسمعون ال ما وأمسع ،ترون
 .(4)«هلل ساجداً  جبهته واضع وملك

ڑ  ک  ک  ک    ژ : ، قال تعاىل(0)وأن من أعماهلم النلول بالوحي من السماء

 .(9) ژک  گ  گ           گ  گ  
ژ  ڑ       ڑ    ژ : ، قال تعاىل(7)وأهنم يصعدون بأعمال العباد وأرواحهم إىل السماء

 .(8) ژگ   گ     گ  گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ک  ک    ک   ک
 يع  - ميرون فال ،-أي روح امليت– هبا فيصعدون»: قال z ويف حديث الرباء

                                           
 (.1793برقم ) 3/1383: الغنائم وإباحة بدر غلوة يف باملالئكة اإلمداد باح( صحيح مسلم، كتاح الهاد والسري، 1)
 .213: ( سبق خترجيه2)
 املالئكوة مون فيهوا موا كثورة أن أي. أصوواهتا وحنينهوا: اإلبل وأطيطُ . صوت الرحل :والقتب، األقتاح صوت: األطيط( 3)

 .1/04: النهاية يف غريب احلديث: . انظرأط ت حىت أثقلها قد
 (،2312بوورقم ) 382: قلوويال لضووحكتم أعلووم مووا تعلمووون لووو n النوويب قووول يف حبووا( سوونن الرتمووذي، كتوواح اللهوود، 4)

(، 21019بورقم ) 30/430:   من غري هذا الوجوه، واإلموام أمحود يف مسوندههذا حديث حسن غريب ويرو : وقال
 .3164، 1722، 1393، 802: السلسة الصحيحة األحاديث رقم: حسن لغريه. وانظر: وقال ايقق

 .4/027: تفسري ابن كثري: ( انظر0)
 .8: ( احلجر9)
 .9/306: ، وتفسري ابن كثري87-14/89: تفسري القرطيب: ( انظر7)
 .0: السجدة (8)
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 بأحسن فالن، بن فالن: فيقولون ؟الطيب الروح هذا ما: قالوا إال املالئكة من ءمال على -هبا
 فيفتح له، فيستفتحون الدنيا، السماء إىل هبا ينتهوا حىت الدنيا، يف هبا يسمونه كانوا اليت أمسائه
 السماء إىل به ينتهى حىت تليها، اليت السماء إىل مقربوها مساء كل من فيشيعه ،هلم

 .(1)«السابعة
 النيب على جنازة مروا»: قال z هريرة أيب عنف ،ئكة شهداء اهلل يف السماءوأن املال

n النيب: فقال ،خرياً  عليها فأثنوا n فقال ،شراً  عليها فأثنوا أخر  جنازة مروا مث ،وجبت 
: n النيب فقال ،وجبت: واألخر  األوىل قولك ،اهلل رسول يا: قالوا ،وجبت: n النيب

  .(2)«األرع يف اهلل شهداء وأنتم ،السماء يف اهلل شهداء املالئكة
 

 : اإليمان بالكتب: سابعاا 

ېئ  ېئ  ىئ      ۈئ  ېئژ : عن نلول الكتب من السماء فقال kأخرب اهلل 

 ژی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      ىئىئ
چ  چ  چ       ژ : ، وقال تعاىل(3)

 ژڇ  ڇ  
لبوا من الرسول ، بل إن أهل الكتاح كانوا يعلمون ذلك، وقد ط(4)

n   كما نللت التوراة على موسىأن ينلل عليهم كتاباً من السماء p قال تعاىلمكتوبة ، :
، فدل هذا على معرفة أهل (0) ژ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھژ 

 .(9)الكتاح بأن الكتب تنلل من عند اهلل من السماء

                                           
 .213: ( سبق خترجيه1)
(، وأصله يف الصحيحني، وصححه األلباين يف أحكام 1633برقم ) 216: ( سنن النسائي، كتاح النائل، باح الثناء2)

 .44: 4النائل وبدعها، دار املكتب اإلسالمي، بريوت، ط 
 .179: البقرة (3)
 .2: ، اللمر130: النساء (4)
 .103: ( النساء0)
 .2/449: ، وتفسري ابن كثري9/9: تفسري القرطيبظر ان( 9)
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ژ : (1)وكذلك قال كفار قري 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ۇ  ۇ    ڭہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

 .(2) ژۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  
 

 : اإليمان بالرسل: ثامناا 
على أنه رسول اهلل، وعلى وجوح إفراد اهلل بالعبادة قوله أن  nمما يستدل به النيب كان 

الذي بيده امللك  ،وربه ومليكه -ومن ذلك السماوات – الذي أرسل  هو خالق كل شيء
ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ : ، قال تعاىل(3)واإلحياء واإلماتة، وله احلكم

ۇ     ۇڭ  ڭ  ڭ      ۓ   ۓ   ڭ    ےہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

  .(4) ژۉ  
 انفك شيء، عن n اهلل رسول نسأل أن هنينا: قال z مالك بن أنس عنو 
 البادية أهل من رجل فجاء ،نسمع وحنن فيسأله العاقل البادية أهل من الرجل جيىء أن يعجبنا
 فمن: قال. « صدق »: قال ،أرسلك اهلل أن تلعم أنك لنا فلعم رسولك أتانا ،حممد يا: فقال
 هذه نصب فمن: قال. « اهلل »: قال ؟األرع خلق فمن: قال. « اهلل »: قال ؟السماء خلق

                                           
 .10/188: الطربيتفسري : ( انظر1)
 .63-63: اإلسراء( 2)
 .3/461: ، وتفسري ابن كثري6/130: الطربيتفسري : ( انظر3)
 .108: ( األعراف4)
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 ،األرع وخلق ،السماء خلق فبالذ  :قال. « اهلل »: قال ؟جعل ما فيها وجعل البال
 .(1) « نعم »: قال ؟أرسلك آهلل ،البال هذه ونصب

استدالله عليهم بعلم اهلل للقول يف السماء واألرع، وأنه ال ميكن  nومن دالئل نبوته 
ڃ  ڃ  ڃ    ژ : (2)أن يكذح عليه، فهو سبحانه لسعة علمه يعلم ما يف السماء واألرع

   ەئې  ى          ى  ائ  ائ  ەئژ : ، وقال تعاىل(3) ژ چ  چ  چ   چ

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

 «أال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء»: كان يقول  n، حىت أن النيب (4) ژىئ  ىئ  
(0). 

ومنها خلقه ، اآلياتعلى صدق رسله فيما جاءوا به مبا أيدهم به من اهلل  نبهوقد 
ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ژ : ، فقال تعاىل(9)للسماوات واألرع

 .(7) ژۅ  ۅ  ۋ  ۋ    ٴۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ
مبينًا احلجة على رسالته، وأن هذه احلجا ال تكون إال من  لفرعون p قال موسىو 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ژ : (8)رح السماوات واألرع

 .(6) ژى  ى  ائ    ائ  ەئ  

                                           
 (.12برقم ) 1/41: اإلسالم أركان عن السؤال باح( صحيح مسلم، كتاح اإلميان، 1)
 .0/332: تفسري ابن كثري: ( انظر2)
 .4: ( األنبياء3)
 .02: ( العنكبوت4)
 .167: خترجيه: ( سبق0)
 .6/192: تفسري الطربي: ( انظر9)
 .180: ( األعراف7)
 . 0/124: ، وتفسري ابن كثري13/337: القرطيبتفسري : ( انظر8)
 .132: ( اإلسراء6)
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وحي ،  ،آدم: ها األنبياءفي وجدأنه عر  به إىل السماء، و  n ويف حديث اإلسراء بني  
 .(1)أمجعني عليهموسالمه  اهلل صلوات وإبراهيم، وموسى ،وعيسى وهارون، ،وإدريس ويوسف،

ومن اإلميان بالرسل اإلميان مبا جاءوا به، وأنه من عند اهلل، وقد نلل من السماء إىل 
 رسول يا: فقال ،n اهلل رسول أتى الرج أن»: حيدث كانأنه   c عباس ابنعن ف، األرع
 فاملستكثر ،بأيديهم منها يتكففون الناس فأر  ،والعسل السمن تنطف ظلة الليلة أر  إين ،اهلل
 من به أخذ مث ،فعلوت به أخذت فأراك ،األرع إىل السماء من واصال سببا وأر  ،ملستقلوا

 ،فعال له وصل مث ،به فانقطع آخر رجل به أخذ مث ،فعال آخر رجل به أخذ مث ،فعال بعدك
 قال ،اعربها: n اهلل رسول قال ،فألعربهنا لتدع  واهلل ،أنت بأيب ،اهلل رسول يا: بكر أبو قال
 ،ولينه حالوته فالقرآن والعسل السمن من ينطف الذي وأما ،اإلسالم فظلة الظلة أما: بكر أبو
 من الواصل السبب وأما ،واملستقل القرآن من فاملستكثر ذلك من الناس يتكفف ما وأما

 بعدك من رجل به يأخذ مث ،به اهلل فيعليك به تأخذ عليه أنت الذي فاحلق األرع إىل السماء
 له يوصل مث ،به فينقطع آخر رجل به يأخذ مث ،به فيعلو بعدك من رجل به خذيأ مث ،به فيعلو
 أصبت: n اهلل رسول قال؟ أخطأت أم أصبت أنت بأيب اهلل رسول يا فأخربين ،به فيعلو
 ال: قال؟ أخطأت الذي ما لتحدث  اهلل رسول يا فواهلل: قال ،بعضا وأخطأت ،بعضا
 .(2)«تقسم

 
 

 : اآلخراإليمان باليوم : تاسعاا 
به من أمر القيامة والبعث "على أن ما وعدلسماء واألرع ل تهبربوبي kأقسم اهلل 

واللاء، كائن ال حمالة، وهو حق ال مرية فيه، فال تشكوا فيه كما ال تشكوا يف نطقكم حني 

                                           
بورقم  146-1/148: إىل السوماوات وفورع الصولوات n ( صحيح مسولم، كتواح اإلميوان، بواح اإلسوراء برسوول اهلل1)

(193 ،194.) 

 (.2296برقم ) 4/1777: الر يا تأويل يف باح( صحيح مسلم، كتاح الر يا، 2)
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 .(2) ژے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ژ : ، قال تعاىل(1)"تنطقون
قدرته يف خلق السماوات واألرع، على البعث وإعادة األجساد ب kواستدل اهلل 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ : فقال

، قال (3)ژچ  چ  چ   ڇ  ڇ       ڇ  ڇ    چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ
أي إن يف النظر إىل خلق السماء واألرع لداللة لكل عبد فطن لبيب ": t ابن كثري

رج اع إىل اهلل، على قدرة اهلل على بعث األجساد ووقوع املعاد؛ ألن من قدر على خلق هذه 
رتفاعها واتساعها، وهذه األرضني يف اخنفاضها وأطواهلا وأعراضها، إنه لقادر السماوات يف ا

 .(4)"على إعادة األجسام ونشر الرميم من العظام
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ژ : تعاىل وقال

من قدر على خلق السماوات واألرع ، ف(0) ژھ   ے      ے  ۓ      ۓ  ڭ      ھہ  ہ  ھ  ھ
 .(9)ومل يعي خبلقهن، قادر على أن حييي املوتى بطريق األوىل واألحر 

ې  ې  ى  ى  ائ   ژ : أن السماء تطو  يوم القيامة فقال kوأخرب اهلل 

ۈئ    ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ

 األرع اهلل يقبض»: قال n النيب عن z هريرة أيب عن، و (7) ژۈئ  ېئ  ېئ  
 .(8)«األرع ملوك أين لكامل أنا يقول مث بيمينه السماء ويطوي

                                           
 .7/423: تفسري ابن كثري( 1)
 .23: ( الذاريات2)
 .6: ( سبأ3)
 .703: تفسري ابن سعدي: ، وانظر9/469: تفسري ابن كثري( 4)
 .33: األحقاف( 0)
 .7/330: تفسري ابن كثري، و 29/43: تفسري الطربي: ( انظر9)
 .97: اللمر (7)
 .234: ( سبق خترجيه8)



221 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

أنه سيجازي كال بعمله، إن خريا فخري، وإن شرا فشر، فهو مالك سبحانه وأخرب 
ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  ژ : ، قال تعاىل(1)الغ  عما سواه السماوات واألرع

 .(2) ژڳ  ڳ  ڱ   ڱ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
صفة النة وأن عرضها  kومن اإلميان باليوم اآلخر اإلميان بالنة والنار، وقد بني اهلل 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ٱژ : عرع السماوات واألرع، فقال

 ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ : ، وقال تعاىل(3)

ڻ  ۀ   ۀ    ڻڳ  ڳ  ڱ              ڱ       ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ

 .(4) ژھ  ھ   ھ  ھ          ہہ  ہ  ہ
كعرع السماوات بأنه  هرقل إىل النة، ووصف له عرضها  nوقد دعا النيب 

 .(0)واألرع
: قال ،واألرع السماوات هاعرض جنة إىل قوموا»: n اهلل رسول قالويف غلوة بدر  
: قال ؟واألرع السماوات عرضها جنة ،اهلل رسول يا: z األنصاري احلمام بن عمري يقول
 .(9) «نعم

 سعيد أىب عنما بني كل درجة ودرجة كما بني السماء واألرع، وأن النة درجات، و 
 دينا وباإلسالم ربا باهلل رضى من ،سعيد أبا يا »: قال n اهلل رسول أن zي اخلدر 
 ،ففعل ،اهلل رسول يا على أعدها: فقال دسعي أبو هلا فعجب. « النة له وجبت نبيا ومبحمد

                                           
 .7/493: تفسري ابن كثري، و 17/130: تفسري القرطيب: ( انظر1)
 .31: ( النجم2)
 .133: ( آل عمران3)
 .21: ( احلديد4)
 البدايووة يف كثوري ابون قوال (.1067بورقم ) 3/73: (، ومسوند أيب يعلوى10963بورقم ) 3/442: اإلموام أمحود مسوند( 0)

 ".به بأس ال وإسناده أمحد به تفرد غريب حديث هذا: "7/177 والنهاية
 (.1631برقم ) 3/1036: للشهيد النة ثبوت باح( صحيح مسلم، كتاح اإلمارة، باح 9)



222 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 السماء بني كما درجتني كل بني ما ،النة يف درجة مائة العبد هبا يرفع وأخر  »: قال مث
 .(1)«اهلل سبيل يف الهاد ،اهلل سبيل يف الهاد »: قال ؟اهلل رسول يا يه وما: قال. « واألرع
 

 : اإليمان بالقدر: عاشراا 

أنه خلق  kأخرب اهلل و . (2)لعلم، والكتابة، واملشيئة، واخللقا: القدر أربعة مراتب
ٿ  ژ : قال تعاىلالسماوات واألرع يف ستة أيام، وأن عرشه كان على املاء قبل ذلك، 

 .(3) ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  
عن عبد اهلل ف ها قبل خلق السماوات واألرع خبمسني ألف سنة،وأنه قدر املقادير وكتب

اهلل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق  كتب»: nقال رسول اهلل : قال c بن عمرو بن العاص
 .(4)«السماوات واألرع خبمسني ألف سنة، وكان عرشه على املاء
السماء على  ومن ذلك وقوع كما بني سبحانه أن األمور ال تقع إال بإذنه ومشيته

أي لو شاء ألذن "(0) ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ ٿ   ٹژ : فقال تعاىل األرع
من لطفه ورمحته وقدرته ميسك السماء  للسماء فسقطت على األرع، فهلك من فيها، ولكن

 .(9)"أن تقع على األرع إال بإذنه
ما شاء  أنه "خلق السماوات واألرع وأنه هو املتصرف فيها يبني kوملا يذكر اهلل 

كان، وما مل يشأ مل يكن، وأنه يعطي من يشاء، ومينع من يشاء، وال مانع ملا أعطى، وال 

                                           
 (.4687برقم ) 9/37: الدرجات نم النة يف للمجاهد تعاىل اهلل أعده ما بيان باح( صحيح مسلم، كتاح اإلمارة، 1)
: 1لشيخ اإلسوالم ابون تيميوة، حتقيوق: أشورف عبود املقصوود، دار أضوواء السولف، الريواع، ط العقيدة الواسطية: انظر (2)

130. 
 .7: ( هود3)
 .233: ( سبق خترجيه4)
 .90: احلا (0)
 .12/63: تفسري القرطيب: ، وانظر0/401: تفسري ابن كثري( 9)
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ٴۇ    ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈژ : ، قال تعاىل(1)"معطي ملا منع، وأنه خيلق ما يشاء

   وئۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ۅۋ  ۋ

 .(2) ژۈئ      ۈئ  ېئ    ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
 اهلل بسم: قال من»: يقول n اهلل رسول مسعت: قال z عفان بن عثمانوعن 

 مل؛مرات ثالث ،العليم السميع وهو السماء يف وال األرع يف شيء امسه مع يضر ال الذي
 حىت بالء فجأة تصبه مل ؛مرات ثالث يصبح حني قاهلا ومن ،يصبح حىت بالء فجأة تصبه
اليت أمر اهلل هبا؛ فلن يضره شيء يف األرع  واحلسية ، فمن فعل األسباح الشرعية(3)«ميسى

 .وال يف السماء إال بإذن اهلل
 

 : منهج االستدالل: الحادي عشر

 : االستدالل بالعقل -1
من منها القرآن االستدالل بالعقل يف إثبات توحيد الربوبية واأللوهية مستداًل يف ذلك 

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ : خبلق السماوات، قال تعاىل

 .(4) ژڃ  ڃ  چ    ڃڄ  ڃ
 
 : التصديق والتسليم -2

                                           
 .792: تفسري ابن سعدي: ، وانظر7/219: ابقاملرجع الس( 1)
 .03-46: ( الشور 2)
(، وسوونن الرتمووذي، كتوواح الوودعوات، 0388بوورقم ) 046: أصووبح إذا يقووول مووا بوواح، األدح( سوونن أيب داود، كتوواح 3)

، غريووووب صووووحيح حسوووون حووووديث: قووووال(، و 3388بوووورقم ) 039: أمسووووى وإذا أصووووبح إذا الوووودعاء يف جوووواء مووووا بوووواح
: 1صووووحيح سوووونن أيب داود لأللبوووواين، مكتووووب الرتبيووووة العووووريب لوووودول اخللوووويا، الريوووواع، ط : انظوووور، األلبوووواينوصووووححه 

3/608. 
 .39-30: ( الطور4)
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ملا كان خلق السماوات من األمور الغيبية كان الواجب على املسلم اإلميان بذلك 
ىئ  ژ : تعاىليف قوله  cوالتصديق به، وعدم اخلوع فيما ال علم له به، قال ابن عباس 

 ژيئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  
لو حدثتكم بتفسريها لكفرمت وكفركم ": (1)

، ومعناه أن هذه األمور قد ال تدركه عقول بعض الناس فيكذح هبا، فالواجب (2)"تكذيبكم هبا
 .التسليم للنصوص والتصديق هبا 

 

 : ضرب األمثلة -3
ضرح األمثلة مستخدمًا يف ذلك السماء لبيان حال املشركني وظالهلم  من منها القرآن

پ  پ  پ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ : وبعدهم عن اهلد ، قال تعاىل

 .(3) ژڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
كمن يص عد   يقه إياه عن وصول اإلميان إليهيلقلب الكافر يف شدة تضضرح اهلل مثاًل و 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ : يف السماء، قال تعاىل

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ

 ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ال يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك ال فكما "،(4)

 . (0)"يستطيع أن يدخل التوحيد واإلميان قلبه، حىت يدخله اهلل يف قلبه
 

 : الوعد والوعيد: الثاني عشر

                                           
 .12: ( الطالق1)
 .8/109: تفسري ابن كثري: . وانظر28/172: ( رواه ابن جرير يف تفسريه2)
 .31: ( احلا3)
 .120: ( األنعام4)
 .8/38: تفسري الطربي: ( انظر0)
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ل الكتاح على عدم إتباعه ، ووبخ وهدد أهnوجوح إتباع الرسول  kملا ذكر اهلل 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ : بقوله

 ژچ  چ  چ    ڃڃ  ڃ  ڃ
ڇ  ڇ    ژ : ، بني سبب ذلك فقال(1)

 على والقادر شيء، ُكل مالك هو أي"(2) ژڍ  ڌ  ڌ          ڎ  ڎ    ڍڇ  ڇ
 ال الذي العظيم فإنه وغضبه، نقمته واحذروا ختالفوه، وال فهابوه شيء، يعجله فال شيء كل
 .(3)"منه أقدر ال الذي القدير منه، أعظم

فيغفر ملن يشاء،  واألرع السموات أهل يف ملتصرفا املالك احلاكم أنه kوأخرب اهلل 
ۈ    ۈ   ٴۇ  ۋ     ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆژ : ، فقال تعاىل(4)ويعذح من يشاء

 .(0) ژۉ  ۉ  ې   ې    ۅۋ  ۅ
ڀ  ٺ  ٺ    ژ : اىل عنهموكان املشركون يسألون رسوهلم العذاح من السماء، قال تع

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                  ڦ  

 .(7)عذابًا من السماء، أو انبا من السماءج: ، أي(9) ژڦ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ   ٴۇ  ۋ  ژ : عن املشركني أهنم قالوا قال تعاىلو 

 .(8) ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  

                                           
 .188: عمران آل (1)
 .186: ( آل عمران2)
 .29/63: الطربي: تفسري: ، وانظر2/183: تفسري ابن كثري( 3)
 .762: ، وتفسري ابن سعدي7/337: تفسري ابن كثري: انظر (4)
 .14: ( الفتح0)
 .187-189: ( الشعراء9)
 .13/139: تفسري القرطيب: ( انظر7)
 .32: األنفال( 8)
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يباي، ففي يغفرها وال  kأن الذنوح ولو عظمت وبلغت السماء فإن اهلل  nوبني 
 تبتم مث السماء خطاياكم تبلغ حىت أخطأمت لو»: قال n النيب عن z هريرة أيبحديث 
  .(1)« عليكم لتاح

وبني كذلك عقوبة من تكلم بكلمة من سخط اهلل، وأنه ليقع منها أبعد من السماء، 
 إال بأسا هبا يريد ال بالكلمة ليتكلم الرجل إن»: قال يرفعه z درياخل سعيد أيب عنف

 .(2)«السماء من أبعد منها ليقع وإنه القوم، هبا ليضحك
 

 : الوالء والبراء: الثاني عشر
النصوص أن السماء تبكي عند فقد املؤمن، وأن أبواهبا تفتح له، أما الكافر قد جاء يف  

گ  گ  گ  ژ : عن حال الكافرين ، قال تعاىل(3)فال تبكي عليه، وال تفتح له أبواهبا

  .(4) ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ  
: n بيان حال روح املؤمن عند املوت، قال يف c ويف حديث الرباء بن عازح

: فيقولون الطيب؟ الروح هذا ما: قالوا إال املالئكة من مأل على هبا ميرون فال هبا فيصعدون»
 السماء إىل به ينتهوا حىت ،الدنيا يف هبا يسمونه كانوا اليت أمسائه بأحسن فالن، بن فالن
 حىت تليها، اليت السماء إىل مقربوها مساء كل من فيشيعه له، فيفتح له، فيستفتحون الدنيا،

                                           
(، قوال البوصوريي يف مصوباح اللجاجوة يف زوائود 4248بورقم ) 408: التوبوة ذكور بواحهود، ( سنن ابن ماجه، كتاح الل 1)

بووووورقم  2/417: إسوووووناده حسووووون"، وقوووووال األلبووووواين يف صوووووحيح ابووووون ماجوووووه": (1029بووووورقم ) 2/349: ابووووون ماجوووووه
 ".صحيح حسن"(3429)
 أبووووو وفيوووه أمحوووود، رواه: 8/176 "اللوائووود جمموووع"(، قوووال اهليثمووووي يف11331بووورقم ) 17/413: ( مسوووند اإلموووام أمحوووود2)

(، 9477) بورقم 1242: ، كتاح الرقاق، باح حفظ اللسانالبخاري عندوأصله  .ضعيف وهو خليفة، بن إسرائيل
 ".املشرق بني مما أبعد النار يف هبا يلل فيها، يتبني ما بالكلمة ليتكلم العبد إن: "ولفظه

: تفسووووري ابوووون كثووووري، و 19/136: وتفسووووري القوووورطيب، 4/119: ، وتفسووووري البغوووووي0/1714: كتوووواح العظمووووة: ( انظوووور3)
7/203. 

 .26: ( الدخان4)
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 إىل وأعيدوه ع لي ني، يف يعبد كتاح اكتبوا: k اهلل، فيقول السابعة، السماء إىل هبا ينتهي
  .«أخر  تارة أخرجهم ومنها أعيدهم وفيها خلقتهم، منها فإين األرع،

 من وإقبال الدنيا، من انقطاع يف كان إذا الكافر وإن»: قال ويف بيان حال روح الكافر
 من الشعب الكثري السفود ينتلع كما روحه، فانتلعوا شداد، غالظ مالئكة عليه نللت اآلخرة،

 يف ملك وكل واألرع، السماء بني ملك كل فيلعنه ،العروق مع نفسه وتنلع املبتل، لصوفا
 من روحه تعر  ال أن: اهلل يدعون وهم إال باح أهل من ليس السماء، أبواح وتغلق السماء،
 أين إليهم عهدت فإين أرجعوه،: قال عبدك، فالن بن فالن رح: قالوا بروحه، عر  فإذا قبلهم،
 .(1)«أخر  تارة أخرجهم ومنها أعيدهم، وفيها خلقتهم، منها

 
 : اإليمان بالجن: الثالث عشر
، وملا بعث اهلل (2)الن تتخذ املقاعد يف السماء الدنيا تسرتق السمع من السماءكانت 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ژ : وهلذا قال النمنعت من ذلك،  nحممدًا 

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ

 .(3)ژڭ

                                           
 .213: ( سبق خترجيه1)
 .8/243: تفسري ابن كثري( 2)
 .6-8: ( الن3)
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 : -السماء–المخالفات العقدية المتعلقة بهذه اآلية الكونية 

 : إنكار وجود السماوات: أوالا 
مون املخالفووات العقديووة املتعلقووة هبووذه اآليووة الكونيوة إنكووار وجودهووا، وأن املووراد هبووا األفووالك 

، (2)"اآلن حوووىت يتوسوووع زال ال "، وأن سوووعة الوووو غوووري متناهيوووة، وأن الكوووون(1)أو األجووورام العلويوووة
 ژۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ژ : اسوووتدالالً بقولوووه تعووواىل

، ومعوووىن هوووذا عنووودهم نفوووي (3)
 .(4)وجود السماوات السبع

 قائموووة العلويوووة األجووورام بووول عنووودهم مسووواء فوووال "الفالسوووفةوهوووذا القوووول هوووو قوووول متوووأخري 
 يف مركوووزة ليسووت الثوابووت ومجيووع بوول عليهووا السوويارات الكواكووب وسووائر شوومسال فووإن ؛بالاذبيووة
 .(0)"األجسام من جسم

أن هذا الفضواء الوذي حنون "واحلق الذي تدل عليه اآليات القرآنية، واألحاديث الصحيحة
 .(9)فيه يبتدي من األرع، وينتهي إىل السماء الدنيا"

 ممووا ذكوور مووا ذكوور قوود n خووامتهم وهووذا، السووماوات بوجووود أخووربوا كلهووم n الرسوول"و 
 موووون تأويوووول يبطوووول ذلووووك كوووول ،جربيوووول بواسووووطة هلووووا واسووووتفتاحه السووووماوات يف معراجووووه يف رأ 
 .(7)"أول

ک     کژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ : عووون هوووذه السوووماء وأهنوووا مبنيوووة فقوووال kوقووود أخووورب اهلل 

                                           

 .126- 127: ،ونقض النظريات الكونية16: ما دل عليه القرآن مما يعضد اهليئة الديدة القومية الربهان: ( انظر1)
 .283: توحيد اخلالق لعبداجمليد اللنداين: ، وانظر33: م والقرآن عبد الدائم الكحيلأسرار الكون بني العل (2)
 .47: الذاريات (3)
 : وينبغوي أن يالحوظ أهنوم حوني يوذكرون السوماء يف الكوون األعلووى فهوم يريودون هبوا الفضواء، والنجووم، واجملورات. انظوور (4)

 . 41: ، ونقض النظريات الكونية436، 221: املوسوعة الفلكية
 .20: ( ما دل عليه القرآن مما يعضد اهليئة الديدة القومية الربهان0)
 .43: ما دل عليه القرآن مما يعضد اهليئة الديدة: ، وانظر102، 124: ( الصواعق الشديدة9)
 .29: ( ما دل عليه القرآن مما يعضد اهليئة الديدة القومية الربهان7)
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 .(1) ژک  گ  گ  گ  
أن اهلل ذكر للسماء أحواالً وأوصافاً ال يصح انطباقهوا علوى  "ومما يدل على وجود السماء

 ژڀ  ڀ  ٺ    ژ : الفضووواء، مثووول قولووووه تعووواىل
، وهووووذا يكوووون يوووووم القياموووة والفضوووواء ال (2)

 ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ : يوصووف باالنشووقاق، ومثلووه قولووه تعوواىل
، يعوو  يوووم القيامووة، (3)

 فلوال أهنا بناء ملا وصفها بالتشقيق....
السووووماء واألرع ومووووا بينهمووووا، فلوووووال أن للفضوووواء هنايووووة،  kويف مواضووووع يووووذكر الوووورح 
 . (4)وما بينهما": وللسماء جرما ملا قال الرح

 
 : عدد السماوات السبعإنكار : ثانياا 

وموون املخالفووات العقديووة املتعلقووة هبووذه اآليووة الكونيووة إنكووار عوودد السووماوات السووبع، وأن 
 الكواكووب األقوووال أرجووح علووى هووي اآليووات موون كثووريبالسووماوات السووبع الوويت يوورد ذكرهووا يف  "املووراد
 .(0)"املعروفة السيارة السبع

 -أي السوماوات السوبع –هلل أعلوم( أهنوا الغالوب )وا ": يقول الدكتور حممد مجوال الفنودي
 : حتديد للنوع وليس للكم. وما السماوات السبع اليت ترتفع فوق ر وسنا سو 

 الغالف الوي. -1
 الشهب. -2

 النيازك. -3

 القمر. -4

                                           
 .28-27: النازعات (1)
 .1: قاالنشقا (2)
 .20: الفرقان (3)
 .34: 2هداية احلريان يف مسألة الدوران لعبد الكرمي احلميد، ط  (4)
 .8/233: تفسري ابن كثري: ، وانظر06: إبراهيم إمساعيل مد، يالعلمي وإعجازه القرآن( 0)
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 الكواكب السيارة. -0

 املذنبات. -9

 .(1)الشمس" -7
 بووووه يووووراد القوووورآن يف سووووبعة والعوووودد ،سووووبعة وليسووووت تسووووعة األفووووالك ": وقووووال بعضووووهم أن

 .(2)د"عدالت
: قووالوا موونهم واملتشوورعون ،أنقووص وال ذلووك موون أكثوور وال سووبعا السووماوات موون يثبتوووا"فلووم 

 يف أصوووناف سوووبعة علوووى جعلوهوووا فوووإهنم ،الكواكوووب أجووورام أصوووناف السوووبع السوووماوات مووون املوووراد
 .(3)"املقدار

، (4) ژڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ژ : وهذا الورأي ال يتفوق موع قولوه تعواىل
 .(0)واحدة فوق واحدة فاآلية تدل على أن السماوات السبع

ی     ی  ی    ىئۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  ىئژ : تعووووووووووووووووووووواىل قوووووووووووووووووووووالو 

 منتظمووات تامووات مسوواوات سووبع فجعلهوون ،نيووةالدخا املووادة تلووك موون خلقهون أمت أي"،(9)ژی
 .(7)"اخللق

                                           
يووات الكونيووة يف التفسووري العلمووي لآل: ، وانظوور114-113: السووماوات السووبع، للوودكتور حمموود مجووال الوودين الفنوودي (1)

 .130: القرآن
 الكووونومووا بعوودها، و  193: 4، دار املعووارف، لبنووان، طبوكووا  وريسواإلجنيوول والعلووم، ملوو والتوووراة الكوورمي القوورآن: انظوور (2)

 أمحود أشورف: الطالوب إعوداد ماجسوتري رسوالة، مقارنوة دراسوة - األخور  السماوية واألديان القرآن يف العلمية والر ية
 .42: الديدة بدمياط والعربية اإلسالمية الدراسات كلية،  اشةعم حممد حممد

 .29-20: ( ما دل عليه القرآن مما يعضد اهليئة الديدة القومية الربهان3)
 .10: نوح (4)
، املوجود عبد عادل: حتقيق، أليب حيان اييط البحر، و 8/233: ، وتفسري ابن كثري26/110: تفسري الطربي: انظر (0)

 .287، 9/289: 1ط ، بريوت - العلمية الكتب ارد، وآخرون
 .26: البقرة (9)
 .237 -239: 1672 للكتاح العامة املصرية اهليئة ،رضا رشيد مدي، احلكيم القرآن تفسري (7)
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 ژى   ى  ائ  ائ  ەئ  ژ : تعوواىل وقووال
 ": t(2) حوولم ابوون قووال، (1)

 سوووبع أنوووه علوووى لوووبعض الووودرار  وبعوووض والقمووور الشووومس كسووووف قبووول مووون الربهوووان قوووام وهكوووذا
 .(3)"طرائق سبع أهنا وعلى ،مساوات

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ژ : تعوووووووووووووووواىل وقووووووووووووووووال

  ڱک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 ژڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻ
، فالشووومس والقمووور والنجووووم معطوفوووة علوووى (4)

 السماوات واألرع، أي أهنن لسن جلء من السماوات.
 
 : إنكار خلق اهلل للسماوات واألرض في ستة أيام وأنها ست مراحل: ثالثاا 

وموون املخالفووات العقديووة املتعلقووة هبووذه اآليووة الكونيووة إنكووار خلووق اهلل للسووماوات يف سووتة 
ذه األيام الواردة يف اآليات عبوارة عون سوت مراحول، أقوام اهلل عليهوا الكوون، وأمساهوا أيام، وأن ه

 األيووام أنو ": مجيوول القدسووي الوودويك الكتووور ، يقووول(0)سووتة أيووام، وربووط ذلووك بالنظووام السداسووي
 اهلل قبول من مريهوتع وبنائه كله الكون فإنشاء،  طويلة مراحل هي إمنا ،هذه كأيامنا ليست هنا

 القووووورآن يف ذلوووووك فتوووووأملوا السداسوووووي النظوووووام علوووووى قائموووووا كوووووان وجوووووه أكمووووول علوووووى وإصوووووالحه

                                           
 .17: املؤمنون (1)
امللل واألهواء الفصل يف : هو علي بن أمحد بن سعيد بن حلم األندلسي، فقيه حمدث متكلم، له مؤلفات كثرية، منها (2)

 والنحل، والدرة فيما جيب اعتقاده، وايلى، واإلمجاع، وغريها.
 .3/266: ، وشذرات الذهب18/184: سري أعالم النبالء: انظر

 .2/68: 1الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حلم، املطبعة األدبية، ط  (3)
 .04: األعراف (4)
 اليت اآللية اكتشاف: ربو خلقه اهلل سبحانه وتعاىل مبنيا على نظام سداسي، انظر( أي شيء قائم على البناء والنمو وال0)

 لكل الناجح والعال  النفسية واألمراع واملس والتلبس والسحر الوسواس يف عليه الشيطان من اإلنسان قرين هبا يؤثر
 يف العلميووة األحبوواث مركوول موون مقوودم خوواص حبووث، بوواهلل واالسووتعاذة الشوورعية والرقيووة القوورآن أطعمووة خووالل موون ذلووك
 .37: والطب الدين بني بالقرآن العال  ملؤمتر الدويك القدسي مجيل الدكتور مؤسسة
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 .(1)"العظيم
أمووا علموواء اإلسووالم فيقولووون أن اهلل خلووق هووذه السووماوات واألرع يف سووتة أيووام ولكوونهم 

 .(2)سنة ألف يوم كلهل هذه األيام من أيام الدنيا أو أيام اآلخرة،   اختلفوا
  اهلل أطلقهوووا واأليوووام أيوووام، سوووتة يف k اهلل وخلقهوووا": t شووويخ ابووون عثيمووونيقوووال ال

k املعووروف علووى حيموول أطلووق وإذا أكثوور، أو أقوول، أو سوونة، ألووف مخسووني اليوووم أن يبووني ومل 
 واألربعووواء، والثالثووواء، واالثنوووني، األحووود، أهنوووا احلوووديث يف جووواء وقووود، هوووذه أيامنوووا وهوووي املعهوووود
 لويس والسوبت األحود، ومبتدئوه واألرع السوماوات خلوق منتهى معةفال ،(3)والمعة واخلميس،

 .(4)".انتهاء وال ابتداء ال خلق فيه
 
 : اعتقاد أن السماوات خلقت من غير مادة: رابعاا 

ومن املخالفات العقدية املتعلقة هبذه اآلية الكونيوة القوول بوأن السوماوات خلقوت مون غوري 
 .(0)ملا، مما يللم عليه القول بقدم العةمبتدع ليست السماوات مادةمادة، وبأن 

 علووى توولل مل السوماوات بووأن: الدهريووة قوول فأمووا ": tقوال شوويخ اإلسووالم ابون تيميووة 
 اإلميووان أهوول عليووه اتفووق ومووا القوورآن يف مبووا بووني وكفوور صووريح تكووذيب فهووذا توولال وال عليووه هووي مووا

 إن موووونهم: يقووووول موووون وأ ،(9) الهميووووة قووووول وكووووذلك بووووه أخووووربوا الرسوووول أن باالضووووطرار وعلموووووه

                                           
 ، باختصار.38-37: عليه الشيطان من اإلنسان قرين هبا يؤثر اليت اآللية اكتشاف( 1)
 .7/216: ، وتفسري القرطيب130-134: تفسري الطربي: انظر (2)
بووووورقم  p :4/2146 آدم وخلوووووق اخللوووووق ابتوووووداء بووووواح، وأحكوووووامهم املنوووووافقني اتصوووووف كتووووواحمسووووولم،   صوووووحيح (3)

(2786.) 
 .394: 1، دار الثريا، الرياع، ط للشيخ حممد بن عثيمني –احلجرات إىل احلديد  -تفسري القرآن الكرمي (4)
دار عامل الفوائود، مكوة، علير مشس، : ، حتقيقاإلمجاع يف حلم ابن مؤاخذة يف فصلجامع املسائل البن تيمية، : انظر (0)

 .263 -8/287: التعارع ودرء ،1/393: السنة منها و  ،347-3/349: 1ط 
أصحاح الهم بن صفوان، وهوو مون الربيوة اخلالصوة، ظهورت بدعتوه برتموذ، وقتلوه مسولم بون أحووز مبورو يف : الهمية( 9)

النوة والنوار تبيودان وتفنيوان، وأن اإلميوان هوو املعرفوة فقوط.  آخر ملك ب  أمية، ينفون األمساء والصفات ويلعموون أن
، والفورق بوني 39: 1، حتقيق: حممد فتح اهلل بدران، دار أضوواء السولف، الريواع، طامللل والنحل للشهرستاين: انظر

== 
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 النووة أن أو ،يعوودمان أو يفنيووان وأهنمووا ،موودة يف وال ،مووادة غووري موون خلقتووا واألرع السووماوات
 .(1)"القرآن لنصوص خمالف ذلك كل: أيضا تفىن

 ويف ،مادة من خلقتا أهنما عنهم املتواتر بل ،األمة سلف من أحدبه  يقل وهذا القول مل
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ںژ : تعاىل اهلل قال (2)القرآن عليه دل كما ،مدة

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   

 ،(3) ژٿ    ٿ  ٿ      ٿ        ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀپ  پ      پ  ڀ
ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ژ : تعاىل وقال

 .(4) ژی     ی  ی  ی    ىئېئ  ىئ  ىئ
 إن»: قوال أنوه n  النويب عون c عمورو بون اهلل عبود عون مسولم صوحيح يف ثبوت وقد

 علوى عرشوه وكوان سونة، ألوف خبمسوني واألرع السوماوات خيلق أن قبل اخلالئق مقادير قدر اهلل
  .(0)«املاء

 : ولووووألرع هلووووا فقووووال دخووووان، يوهوووو الوووودنيا السووووماء إىل اسووووتو  أنووووه سووووبحانه أخوووورب وقوووود
 .(9) ژائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ    ژ 

                                           
== 

 .164: 2لعبد القاهر بن قاهر البغدادي، حتقيق: إبراهيم رمضان، دار املعرفة، بريوت، ط الفرق
 .1/106: تلبيس الهمية بيان (1)
 .104-1/102: املرجع السابق: انظر (2)
 .12-6: فصلت (3)
 .26: البقرة (4)
 .233: سبق خترجيه (0)
 .11: فصلت (9)
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 خلوووق أنوووه املسووولمني علمووواء مووون وغوووريهم والتوووابعني الصوووحابة مووون واحووود غوووري عووون وثبوووت"
 التووراة عون الكتواح أهول بوه خيورب موا يصودقها الويت النقوول مون ذلوك وحنوو ،املواء خبوار من السماء
 السونة أو القورآن يف ملوا املوافقوة الكتواح أهل وشهادة. األنبياء عن املوروث العلم من عندهم وما

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ : تعووواىل قولوووه يف كموووا ،(1)"مقبولوووة

 .قرآنال يف ذلك ونظائر، (2) ژٺ  ٺ  
 يكون ومل اهلل كوان»: قوال أنوه n النويب عون حصوني بون عموران عون البخاري صحيح ويف
. (3)«واألرع السوماوات وخلوق ،شويء كول الوذكر يف وكتوب ،املواء على عرشه وكان ،قبله شيء
 .(4)«واألرع السماوات خلق مث »: صحيحة رواية ويف

 
 : اعتقاد التعب واإلعياء هلل بعد خلق السماوات واألرض: خامساا 

ومن املخالفات العقدية املتعلقة هبذه اآلية زعم اليهود أن اهلل تعاىل اسرتاح يوم السبت، 
قالت : قال قتادةفعن  -اهلل عما يقول الظاملون علواً كبرياتعاىل –بعد خلقه السماوات واألرع 

خلق اهلل السماوات واألرع يف ستة أيام، مث اسرتاح يف اليوم : -عليهم لعائن اهلل-اليهود 
ژ : السابع، وهو يوم السبت، وهم يسمونه يوم الراحة، فأنلل اهلل تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه

ژ :  نصب وال تعب، كما قال يف اآلية األخر أي من إعياء وال ژڃ  ڃ   چ  چ  

  ھڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ

                                           
دعووواو  املنووواوئني لشووويخ اإلسوووالم ابووون تيميوووة، لعبووود اهلل بووون صووواحل : ، وانظووور4/234: 2: درء تعوووارع العقووول والنقووول (1)

 .272: 1ام، ط الغصن، دار ابن الوزي، الدم
 .43: الرعد (2)
 ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ  ڤژ : صوووحيح البخووواري، كتووواح بووودء اخللوووق، بووواح موووا جووواء يف قوووول اهلل تعووواىل (3)

 ومل يكن شيء غريه". "(، بلفظ3161برقم ) 913:  ژ ڄ ڄ

 (.7418برقم ) 1413: ژڦ  ڦ  ڤ ڤژ ، باح صحيح البخاري، كتاح التوحيد (4)
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ڭ  ۇ    ۇ    ڭ  ڭ ژ : تعاىل قالو ، (1) ژھ   ے      ے  ۓ      ۓ  ڭ    

 .(2) ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  
 

 : اعتقاد أن اهلل في جوف السماء: سادساا 
 وأنموون املخالفووات العقديووة املتعلقووة هبووذه اآليووة الكونيووة اعتقوواد أن اهلل يف جوووف السووماء، 

 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ  قوله
 ظونو  ،ذلوك وحنوو األفوالك، جووف يف اهلل يكوون أن يقتضي (3)

 .وحقيقته ظاهره مسماها وأن القرآن، ظاهر هي الفاسدة املعاين هذه أن
 هوووذه ظووواهر الفاسووود املعوووىن هوووذا أن يعتقووودوا رمحهوووم اهلل مل السووولف أنوالوووواح عووون هوووذا 

 .ذلك على تدل أهنا وال النصوص،
 السوووماوات وسوووع كرسووويه وأن العووورش، علوووى اسوووتو  أنوووه القووورآن يف kاهلل  أخووورب قووود"و 
 غوري يف بعلووه وأخرب بيمينه، مطويات والسماوات القيامة يوم قبضته مجيعا األرع وأن واألرع،
 يكووون أو، خلقووه صووفات تشووبه صووفاته تكووون أن تنفووي نصوووص كلهووا وهووذهكتابووه،  موون موضووع
ٺ  ٺ  ژ: وبقولووه، (4) ژ ٺ  ٿ        ٿژ  :بقولووه وأخوورب ،املخلوقووات يف حوواال

 ژٺ  ٺ  ٿ  
 كصوووفات صوووفاته فتكوووون صوووفاهتم، يف العبووواد مياثلوووه أن ذلوووك وحنوووو (0)

 .(9)"خلقه
 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ژ : كتابه يف قال قد وتعاىل سبحانه هوف

                                           
 .33: األحقاف( 1)
 .07 :غافر( 2)
 .19: امللك (3)
 .11: الشور  (4)
 .4: اإلخالص (0)
، حتقيوق: حمموود جووامع املسوائلمسوألة يف تأويول اآليوات وإموورار الصوفات كموا جوواءت لشويخ اإلسوالم ابوون تيميوة ضومن  (9)

 .174-3/172: 1علير مشس، دار عامل الفوائد، مكة، ط 
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 . (1)ژژ  ژ              ڑ   ڈچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ
 :قوال السوماء، يف: قالوت اهلل؟، أيون»: للجاريوة قوال أنوه n النويب عن الصحيح يف وثبت

 . (2)«مؤمنة فإهنا أعتقها: قال. اهلل رسول أنت: قالت أنا؟ من
 . (3)مكان كل يف وعلمه السماء، يف اهلل إن: t أنس بن مالك قال
 عرشوه، علوى مساواتوه فووق بأنوه: قوال ربنوا؟ رفنعو مبواذا: t املبوارك بون اهلل لعبود وقيل

 . (4)خلقه من بائن
 .(0)وهذا هذا قال كما t حنبل بن أمحد وقال

ہ  ہ  ژ : قولوووه يف كموووا ،«علوووى» مبعوووىن تكوووون أن إموووا"وعلوووى هوووذا فووواملراد بفوووي

 ،عليها أي (7) ژڱ  ڱ  ڱ  ژ : وكقوله النخل، جذوع على أي (9) ژہ  ھ  
 .السماء على من أأمنتم فاملعىن

 العلوووووو يف فووووواهلل ،العلوووووو بالسوووووماء املوووووراد فيكوووووون ،الظرفيوووووة وهوووووي باهبوووووا علوووووى كانوووووت وإن
 .(8)"املطلق

 

                                           
 .17-19: امللك (1)
 .231: سبق خترجيه (2)
 ائلمسو ، 137: 4حممد بن سعيد القحطاين، دار عامل الكتب، الرياع، ط : ، حتقيقأمحد بن اهلل عبدل ( كتاح السنة3)

 (.1966برقم ) 303: 1طارق عوع اهلل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط : برواية أيب داود، حتقيق أمحد اإلمام
 (،97بورقم ) 47: 2ر ابون األثوري، الكويوت، ط بودر البودر، دا: ( الرد على الهمية أليب سعيد عثمان الدارمي، حتقيق4)

 .111: أمحد اإلمام بن اهلل عبدوالسنة ل
 .2/34: التعارع درء: انظر( 0)
 .71: طه (9)
 .137: آل عمران (7)
، 80: حمموود بوون عبوودالرمحن بوون قاسووم: شوورح العقيوودة الواسووطية موون تقريوورات الشوويخ حمموود بوون إبووراهيم، كتبهووا ورتبهووا (8)

، وتقريوب التدمريوة للشويخ حممود بون عثيموني، دار الووطن، الريواع، ط 1/008: يان تلبويس الهميوةب: ، وانظر111
 .71: 1424عام 
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 : تحريف مخاطبة اهلل للسماء وتحريف اتيانها وقولها: سابعاا 
يووة الكونيووة حتريووف خماطبووة اهلل للسووماء، وحتريووف موون املخالفووات العقديووة املتعلقووة هبووذه اآل

ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ژ : اتياهنوووا وقوهلوووا يف قولوووه تعووواىل

 .(1) ژەئ        وئ  وئ  ۇئ  
 : قوالن ﴾ې  ى  ﴿: قوله يف للسماء فقالوا يف خماطبة اهلل

 .به تكلم قول أنه: أحدمها
 .(2)املراد بلوغ يف الكالم مقام فقام هلما ظهرت منه قدرة أهنا: الثاين
 

 : أما قول السماء فقيل فيه
 .قوهلما مقام فقام وأجابا انقادا حيث منهما الطاعة ظهور أنه

 هوو موا والتوذلل واخلضووع الطاعوة اختيار من امنه ظهر أهنا املعىن مناإو  ،جماز هذاوقيل أن 
  .(3) ﴾وئ  ۇئ  ﴿ لقول مبنللة

 .(4)تعاىل أراد كما فتكلمتا الكالم فيهما اهلل خلق بل: وقيل
ومنهم من جعل قوول السوماء هوو املوجوات الصووتية الويت حودثت عنود انفجوار الكوون، أو 

 .(0)أنه ذبذبات كونية هادئة
 الذبوذبات هلوذه العلمواء حتليل خاللانية، ويلعمون من "بل إهنم يصورن ذلك يف رسوم بي

                                           
 .11: فصلت (1)
، الورحيم عبود بون املقصوود عبود بون السويد: حتقيوق، البصوري املواوردي حبيوب بون حممود بن عليالنكت والعيون ل: انظر (2)

 10/344:  القرطيب، وتفسري0/172: بريوت، العلمية الكتب ارد
 عطيوووة بووون غالوووب بووون احلوووق عبووودل العليووول الكتووواح تفسوووري يف الووووجيل ايووورر، و 173-0/172: املرجوووع السوووابق: ( انظووور3)

 .7/498: 2الرحالة الفاروق وآخرون، وزارة األوقاف القطرية، الدوحة، ط : حتقيق، األندلسي
 .10/344: تفسري القرطيب (4)
 .26، 3: القرآن( أسرار الكون بني العلم و 0)
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ۅ  ژ : (1")اخللوق بدايوة يف السوماء عون تعواىل اهلل قوول وافوقي وانوه ومطيعواً، هادئاً  كان الكون أن

 .(2) ژۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ  
قوووووادر علوووووى خماطبوووووة  k؛ فوووووإن اهلل باطلوووووةوالوووووواح أن هوووووذه التوووووأويالت والتحريفوووووات 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ژ : ، قووووووال تعوووووواىل(3)المووووووادات

 .(4) ژوئ  وئ         ۇئ  ۇئ    ەئى  ى  ائ  ائ   ەئ
، واألرجول، واأليودي، اللوود ينطوق وتعاىل تبارك الل هو  "؟ العجب من السماء نطق يف وما
 ژٹ       ڤ  ڤ    ٹٹ   ٹژ : قوال تعواىل. بالت سوبيح، والطوري البوال ويسوخ ر

ژ : وقوال، (0)

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ : وقووووووال ،معووووووه سووووووب حن أي ،(9) ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ

 .(8)."(7) ژۀ   ہ       ہ  ہ    ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ
 .(6)أظهر فيه والقدرة أمت به العربة، و هيدفع شيء ال القولهذا و 

وذكووور جواهبموووا، وكوووان الوووواح لموووع خاطبهموووا خطووواح مووون يعقووول،  kكموووا أن اهلل 
 ألهنموووا املعوووىن، علوووى طائعوووات وال ،اللفوووظ علوووى طوووائعتني يقووول ومل، ﴾ۇئ  ﴿: فقوووالالعقوووالء 
 مووون كوذلووو واإلجابوووة بوووالقول وصوووفهن وملوووا فيهموووا، وعمووون عنهموووا أخووورب ألنوووه وأرضوووون، واتامسووو

                                           
 .31: املرجع السابق (1)
 .11: فصلت (2)
 .90: مبحث عبودية الكائنات: انظر (3)
 .72: األحلاح (4)
 .16: ص( 0)
 .13: سبأ( 9)
 .44: اإلسراء( 7)
 .113: 2أمحد صقر، دار الرتاث، القاهرة، ط : السيد تأويل مشكل القرآن البن قتيبة، حتقيق (8)
 .7/498: العليل الكتاح فسريت يف الوجيل ايرر( 6)
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 .(1)يعقل من جمر  الكناية يف أجرامها يعقل من صفات
 وال يأتيوووا، أن يتصوووور ال واألرع السوووماء ألن "أموووا اإلتيوووان فوووإن معنووواه عنووودهم غوووري موووراد

 اهلل أن يتصووووور وال واإلدراكووووات، العقووووول أهوووول موووون ليسووووتا إذ كراهيووووة أو طواعيووووة منهمووووا يتصووووور
 .(2)"تهقدر  عن خروجهما يقتضي ألنه ذلك على يكرههما
 : قوالن فيهو 
: تعواىل قوال كموا ،فكانتا كونا أي ائتيا معىن ويكون، خلقها قبل ذلك قال أنه: أحدمها"

 .(3) ژې   ې  ې  ى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ          وئ  ژ 
 .خلقهما بعد هلما ذلك قال أنه المهور قول: الثاين
 : تأويالت أربع معناها يف يكون هذا فعلى
 .إجباراً  أو اختياراً  أي كرهاً  أو طوعاً  لكما املقدر السري يف الطاعة أعطيا معناه: أحدها
 .اختيار غري أو باختيار كرهاً  أو طوعاً  ومعرفيت عباديت ائتيا: الثاين
 .كرهاً  أو طوعاً  فيكما مبا ائتيا: الثالث
 .(4)"وممكن ومنيع وسهل وحلن، ولني شدة من أمرت كما اكون: الرابع
: يف معوىن ذلوك c عبواس ابون قوال، قودير أن اهلل على كل شويء -كما سبق-ونقول 

 فشوووقي أرع يوووا وأنوووت وجنوموووك، وقمووورك مشسوووك فوووأطلعي مسووواء يوووا أنوووت أموووا: k اهلل قوووال"
 حوىت ذلوك إىل ألأتكموا وإال طوعوا آمركموا موا افعوال: هلموا وقوال ونباتوك، مثارك وأخرجي أهنارك
 . (0) "بالطوع فأجابتا كرها تفعاله
 
 : تحريف معنى تسبيح السماوات: ثامناا 

                                           
 .01: 1شرح األربعني النووية البن عثيمني، دار الثريا، الرياع، ط: ، وانظر10/344: تفسري القرطيب (1)
 .247-24/249: التحرير والتنوير (2)
 .43: النحل (3)
 .344-10/343: ، وتفسري القرطيب008-27/007: الغيب مفاتيحو ، 173-0/172: النكت والعيون (4)
 .4/06: ، وتفسري البغوي344-343/ 10: القرطيبتفسري : انظر (0)
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ومووون املخالفوووات العقديوووة املتعلقوووة هبوووذه اآليوووة الكونيوووة حتريوووف معوووىن تسوووبيح السوووماوات، 
 االسووووووتعارة سووووووبيل علووووووى طواعيووووووة عوووووون يصوووووودر الووووووذ  والتسووووووخري االنقيوووووواد معووووووىن علووووووى "ومحلووووووه
 يعجول الوذي قدرتوه وبوديعة اهلل صونع لطيوف مون فيوه يظهور موا"ها هووتسوبيحأن  أو ،(1)"بالكنايوة
 .(2)"وتقديسه اهلل تسبيح رآه من على ذلك فيوجب مثله عن اخللق

، وأن السووماء تسووبح (3)وقوود سووبق الكووالم علووى هووذه املسووألة يف مبحووث عبوديووة الكائنووات
، قووال (4)الداللووة موون فيهووازائوود علووى مووا تسووبيحاً حقيقيوواً، اهلل أعلووم بكيفيتووه، وأن هووذا التسووبيح 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳژ : تعوووووووووووووووووووووووووووووووووواىل

 . (0) ژۀ   ہ       ہ  ہ    ۀڻ  ڻ
 

 : اءالسم بكاءتحريف معنى : تاسعاا 
موون املخالفووات العقديووة املتعلقووة هبووذه اآليووة الكونيووة حتريووف معووىن بكوواء السووماء، وأن املووراد 

 الليووواي وبكتوووه والوووربق، والوووريح واألرع السوووماء بكتوووه حوووىت األشوووياء مصووويبته عموووت "بوووذلك أنوووه
 ..."عليه والبكاء اللع وجوح يف مبالغة والتخييل التمثيل سبيل على وذلك ...الشاتيات
 ".املالئكة من واألرع السماء أهل عليهم بكى ما أي إضمار، الكالم يف"أو أن
 .احليوان بكاء من كاملعروف أنه أحدها: أوجه ثالثة السماء بكاءكيفية  ويف
 .أطرافها محرة بكا مها: وقيل
 .(9)وحلن أسف على تدل منها تظهر أمارة بكا ها: وقيل

                                           
، 47: دسوقي العليم عبد حممد حممد الدكتور: إعداد ،واإلبكار والعشي واآلصال بالغدو التعبري يف القرآن بالغة من (1)

71. 
 .3/240النكت والعيون:  (2)
 .90: انظر (3)
 .12/439: جمموع الفتاو  (4)
 .44: اإلسراء (0)
 .204-7/203: ، وتفسري ابن كثري141-19/136: تفسري القرطيب: هذه األقوال يفانظر  (9)
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 يقولوووهء نووواتا عووون والدة الكوووون، كموووا ومووون املخالفوووات أيضووواً اعتقوووادهم أن بكووواء السوووما
 .(1)"الكون والدة عن الناتا البكاء مساع ميكننا": علمي خرب يف ويتل الربوفيسور

 والبكوواء الصوووت حوودوث إمكانيووة يعطووي العلمووي اخلوورب وهووذا": مث يقووول صوواحب الكتوواح
 ملواذا لبو احلوق، هوي القورآن يف كلموة كول أن يؤكود وهوذا. قبول مون نفهمه نكن مل مما ذلك وغري
 .(2)"تعاىل؟ اهلل ألمر امتثال هو الكوين الصوت هذا يكون ال

 واتاالسووووم كانووووت وإذا ،ذلووووك يف اسووووتحالة ال إذأهنووووا تبكووووي بكوووواء حقيقيووووا  والصووووواح 
 .(3)ذلك يف اخلرب من جاء ما مع تبكي، فكذلك وتتكلم وتسمع تسبح واألرع

 أبووو قووال. صووباحا عوونيأرب املووؤمن علووى يبكيووان واألرع السووماء إن: t جماهوود وقووال
 بووووالركوع يعمرهووووا عبوووود علووووى تبكووووي ال لووووألرع ومووووا! أتعجووووب: فقووووال قولووووه موووون فعجبووووت: حيوووو 

!. النحوول كوودوي دوي فيهووا وتكبووريه لتسووبيحه كووان عبوود علووى تبكووي ال للسووماء ومووا! والسووجود
 . (4)السماء من عمله ومصعد األرع من مصاله عليه يبكي إنه: c عباس وابن علي وقال

 
 : إنكار معرفة ارتفاع السماء عن األرض :عاشراا 

ومن املخالفات العقدية املتعلقة هبذه اآلية الكونية إنكار معرفة ارتفاع السماء عن 
 بعض مواقع عن العلم كشف بعد إال السماء ارتفاع مقدار اإلنسان يعرف فلم" األرع،
 . (0)"رداجمل النظر يظن كما قريبة وليست ،مرتفعة السماء أن فعرفنا ،النجوم

فعن الذي أخرب فيه أن ارتفاع السماء مسرية مخسمائة سنة،  nوهذا خمالف لقول النيب 
 السماء بني كم تدرون هل»: قال n اهلل رسولأن  zب املطل عبد بن عباسال

                                           
 .31: أسرار الكون بني العلم والقرآن: نقال عن (1)
 .31: املرجع السابق (2)
 .141-19/136تفسري القرطيب:  (3)
 .204-7/203: ( تفسري ابن كثري4)
 .283: توحيد اخلالق (0)
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 .(1)«سنة مخسمائة مسرية بينهما»: قال أعلم، ورسوله اهلل قلنا: قال «؟واألرع
 
 : بعض األدعية واألقوال المخالفة: عشرحادي ال

ذكوووور بعووووض األدعيووووة  -السووووماء– وموووون املخالفووووات العقديووووة املتعلقووووة هبووووذه اآليووووة الكونيووووة
 : واألقوال املخالفة، منها

 واتاللسم هبا تقول أن هبا قدرت اليت كبقدرت اللهم »: من ذلك الدعاء بقول -1
 .«اوكذ كذا افعل ،طائعني أتينا قالتا كرًها، أو طوًعا ائتيا واألرع

 وحنووو اهلل، كوالم مسوألة علوى مبنيوة املسوألة هووذه ": t قوال شويخ اإلسوالم ابون تيميوة
 أو ه؟قدرتو وال ومبشويئته بفعلوه منهوا ءيشو يتعلوق ال لذاتوه الزموة قدميوة هوي هول صفاته، من ذلك
 قوووالن فيووه وهووذا فعليووه؟ صووفات ذلووك مووع وإهنووا شوواء، إذا ويسووكت شوواء إذا يووتكلم إنووه: يقووال

  (2)."السنة أهل من وغريهم ألصحابنا
 عنودهم يقوال فوال السونة أهول أموا، (3) أن هذا القوول هوو موذهب الكالبيوة tمث بني 

                                           
بورقم  010-014: داود يف كتواح السونة، بواح يف الهميوة سونن أيب(، و 1773بورقم ) 3/262: دأمح مسند اإلمام( 1)

هذا حديث حسون : ( وقال3323برقم ) 029: (، والرتمذي، كتاح تفسري القرآن، باح ومن سورة احلاقة4723)
ال يف موضوع صوحيح اإلسوناد ومل خيرجواه، وقو: ، وقوال031، 033، 412، 2/288: غريب، واحلاكم يف املسوتدرك

، وهتووذيب 162-3/161: جمموووع الفتوواو : انظوور رط مسوولم ومل خيرجوواه، ورواه غووريهم.هووذا صووحيح علووى شوو: آخوور
، وختووريا 4/426: ، وتفسووري ابوون كثووري7/64: حمموود حاموود الفقووي، دار املعرفووة، بووريوت: السوونن البوون القوويم، حتقيووق

: 1الوهاح لفريح بن صواحل الوبهالل، دار األثور، ط أحاديث منتقدة يف كتاح التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد 
143-140. 

 .8/384: جمموع الفتاو  (2)
من الفرق الكالمية، ظهرت هناية القرن الثاين، وهم أتباع عبداهلل بن سعيد بن كال ح وهوم ينفوون الصوفات : الكالبية( 3)

 سان.ويقولون أن اإلميان املعرفة بالقلب واإلقرار بالل
: ، وجمموووع الفتوواو 246: 1كتوواح أصووول الوودين أليب منصووور عبوودالقاهر البغوودادي، دار صووادر، بووريوت، ط: انظوور 

: ، والفصووول يف امللووول والنحووول0/77: ، وسوووري أعوووالم النوووبالء403، 2/429: ، وخمتصووور الصوووواعق املرسووولة12/178
 .11/63، وامللل والنحل 0/77
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موىت شوواء، وكيوف شواء، وكمووا ، وقوالوا مل يولل اهلل متكلموواً إذا شواء، و (1)يقووول أو يوتكلم، أن قودر
 .(2)شاء

 
 : للسماء عند دعاء املكروح خاصة ذكر أحوال -2
 ،معلوق أبوا يكو  األنصوار نمو n النويب أصحاح من رجل كان»: قال z أنس نع
  .ورعا ناسكا وكان ،اآلفاق يف به يضرح ولغريه له مبال يتجر وكان
  .قاتلك فإين معك ما ضع: له فقال بالسالح مقنع لص فلقيه مرة فخر  
 .باملال شأنك ؟دمي إال تريد ما: قال 
  .دمك إال أريد فلست فلي املال أما: قال 
  .ركعات أربع أصلي فذرين أبيت إذا أما: قال 
  .لك بدا ما صل: قال 
 ذا يووا ،ودود يووا: قووال أنووه سووجدة آخوور يف دعائووه موون وكووان ركعووات أربووع صوولى مث توضووأف 
 الذي وبنورك ،يضام ال الذي وامللك ،يرام ال الذي بعلك أسألك ،يدتر  ملا فعال يا ،اجمليد العرش
 ثوالث هبوا دعا: قال ،مرات ثالث أغث  مغيث يا ،اللص هذا شر تكفي  أن عرشك أركان مأل
  .مرات
 أقبول: اللوص بوه أبصور فلموا ،فرسوه أذين بني واضعها .حربة بيده أقبل قد بفارس هو فإذا 
  .فقتله فطعنه حنوه

  .اليوم بك تعاىل اهلل أغاث  فقد ؟وأمي أنت بأيب أنت من: قال ،قم: فقال ،إليه لأقب مث 
  .الرابعة السماء أهل من ملك أنا: قال 
  .قعقعة السماء ألبواح فسمعت األول بدعائك اهلل دعوت 
  .ضجيجا السماء ألهل فسمعت الثاين بدعائك دعوت مث 

                                           
 .17/00: املرجع السابق (1)
 .17/199: جع السابقاملر  (2)
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  .مكروح دعاء: فقيل الثالث بدعائك دعوت مث 
  .قتله يولي  أن جل و عل اهلل فسألت 
 لوووه اسوووتجيب الووودعاء هبوووذا ودعوووا ركعوووات أربوووع وصووولى توضوووأ مووون أنوووه فووواعلم: أنوووس قوووال 
 .(1) «مكروح غري أم كان مكروبا
 

 : السماء عدالة -3
 اهلل عودل: بوه يريودون، عصورنا يف حوادث تعبري هذا": t (2)قال الشيخ بكر أبو زيد

 .(3) ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ژ : معىن على - سبحانه -
 إطالقوووات موون قريوووب هووو بووول، سووديد غوووري والتعبووري، حوووق فهووو ذكووور كمووا كوووان إن فوواملراد
 .(4)فليجتنب "خفية قوة: "قوهلم يف كما،  سنة وال كتاح هبا يأت مل اليت الكالميني

 ومووا "السووماء ونووور ،السووماء عدالووة: "قولووةم حكوومعوون  t وسوئل الشوويخ بوون عثيمووني
 : ؟ذلك أشبه

 ولكن السماء، يف ألنه ؛k اهلل نور السماء وهداية السماء بنور يريدون هم": فأجاح
 عليووه النوويب قووال كمووا ،اهلل وهدايووة اهلل نووور: يقولوووا وأن ،الكلمووات هووذه عوون يعوودلوا أن األفضوول
 يف الووووذي كووووان »: قووووال، (0)« عليهووووا طاً سوووواخ السووووماء يف الووووذي كووووان إال»: والسووووالم الصووووالة

                                           
سوووونده ضوووعيف، فيووووه ثالثووووة : ، وقووووال حمقوووق الكتوووواح199/ 6 : لاللكووووائي( كراموووات أوليوووواء اهلل أليب القاسووووم هبوووة اهلل ا1)

عبد اهلل الرتكي، دار هجر، : أشخاص مل أجد ترامجهم. وذكر القصة ابن حجر يف اإلصابة يف متييل الصحابة، حتقيق
 .12/910: 1ط : القاهرة

اللجنة  وعضو ،عضو هيئة كبار العلماء باململكةو ر بن عبد اهلل أبو زيد، كان رئيساً للمجمع الفقه اإلسالمي، هو بك (2)
املوودخل املفصوول إىل فقووه : احلووديث والفقووه واللغوة واملعووارف العامووة، منهوا: ولووه مشواركة يف التووأليف يف، الدائموة لإلفتوواء

 .1426ناية على النفس وما دوهنا، وغريها. تويف عام اإلمام أمحد بن حنبل، واحلدود والتعليرات، وال
 .1/10: مقدمة فتاو  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: انظر

 .46: الكهف( 3)
 .383: 3معجم املناهي للشيخ بكر أبو زيد، دار العاصمة، الرياع، ط (4)
 (.1439برقم ) 2/1306: زوجها فراش من امتناعها حترمي باحصحيح مسلم، كتاح النكاح،  (0)
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 أن األفضول: يقوال وأن ،فيهوا التوقوف اإلنسوان علوى جيوب العبوارات هوذه مثول فإطالق «السماء
 وإمنووا نووور فيهووا ولوويس هدايووة فيهووا لوويس السووماء جموورد ألن حقيقووة؛ لووه هووو موون إىل الشوويء تضوويفوا
 .(1)"اهلل وهداية k اهلل نور هو

 

 : ءكراهة النظر إىل السما -4
 ،هذا األدح مطلوح من كول النواس "، وأنkزعماً منهم أن ذلك يدل على حتيل اهلل 
وزعم بعض اللهاد أنه ال ينبغي النظر إىل  ،(2)"وإن كان احلق تعاىل ال يتحيل وال تأخذه الهات

 .(3)السماء ختشعاً وتذالً 
موا يكوون العبود  أقورح»: ، فقالوا(4)يف الصالةعن رفع البصر  nوقد استدلوا بنهي النيب 

السووماء يوودل علووى أن  إىلوهنووي الرسووول عليووه الصووالة والسووالم رفووع البصوور ، يف الصووالةربووه  إىل
فلوو كوان اهلل يف  وهوذا يودل علوى عودم التحيول واملكوان، السماء، إىلالقرح من اهلل ليس بالتوجه 
ذلوك...دل علوى عودم  عونوملوا هنوى الرسوول  ،حيوث اهلل إىلالبصر  السماء لكان أوىل التوجه يف
 .(0)«حتيل اهلل ووجوده يف مكان

: بقولووه يف صووحيحه t وقوود وردت السوونة الصووحيحة بوورد ذلووك، وقوود بوووح البخوواري
والويت فيهوا رفوع النويب بصوره إىل السوماء،  األحاديوث، وذكور بعوض (9)باح رفع البصر إىل السوماء

 .(7)كره ذلكويف هذا رد على من  

                                           
 .81/26: لقاء الباح املفتوح للشيخ حممد بن عثيمني، دار الوطن، الرياع (1)
 .988: العهود ايمدية لعبد الوهاح الشعراين (2)
، وعموودة القوواري شوورح صوووحيح 6/393: ياسوور إبووراهيم، مكتبووة الرشوود: شوورح صووحيح البخوواري البوون بطووال، حتقيووق( 3)

 .22/343: 1بد اهلل حممود عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط ع: البخاري للعي ، ضبطه
 (.660، 664برقم ) 2/26: الصالة يف السماء إىل البصر رفع عن النهى باحصحيح مسلم، كتاح الصالة،  (4)
 على شبكة االنرتنت )وهو منتد  أشعري(. -صلني سليم احلشيم، منتد  األ (0)

//www.aslein.net/showthread.php?t=8172: http. 
 (.9210، 9214، برقم )1169: السماء إىل البصر رفع صحيح البخاري، كتاح األدح، باح: انظر (9)
 .22/343ة القاري شرح صحيح البخاري: ، وعمد6/391: شرح صحيح البخاري البن بطال: انظر (7)

http://www.aslein.net/showthread.php?t=8172
http://www.aslein.net/showthread.php?t=8172
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 : الواردة في هذه اآلية الكونية الضعيفةالموضوعة و األحاديث 
ورد يف هوووذه اآليوووة الكونيوووة عووودد مووون األحاديوووث املوضووووعة والضوووعيفة واملتعلقوووة بالعقيووودة، 

  ومنها:
 : اعتقاد أن السماوات تدور على منكب مل ك -1
: قال. ماالش من: قال ؟ جئت أين من": فقال z بن مسعود اهلل عبد إىل رجل جاء

؟ من  علوى تدور السماوات أن حدث : قال ؟ كعب حدثك ما: فقال. كعًبا لقيتُ : قال ل قيت 
 أنووووك لوووووددت: قووووال. كذبتوووه وال صوووودقته مووووا: قووووال ؟ كذبتوووه أو فصوووودقته: قووووال. ملووووك منكوووب
ک    گ  گ    کژ : يقول اهلل إن كعب، كذح ورحلها، براحلتك إليه رحلتك من افتديت

ڻ    ڻ         ۀ     ڻڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻ  ڳگ   گ  ڳ  ڳ

 ."(1)ژۀ
بووون  اهلل عبووود لوووه فقووال ،رجوووع مث ،عليوووه فقووودم األحبووار كعوووب إىلالبجلوووي  ُجنووود ح ذهووبو 
 ،الرحووووا كقطووووب قطووووب يف السووووماء أن حوووودث : فقووووال. حوووودثك مووووا حوووودثنا": z مسووووعود
 مبثوول رحلتووك افتووديت أنووك لوووددت: z اهلل عبوود قووال. ملووك منكووب علووى عمووود والقطووب
ک      کژ : قووال مث تفارقووه، أن فكووادت عبوود قلووب يف اليهوديووة (2)تنتكووت مووا: قووال مث راحلتووك،

 .(3)"تدور أن زواال هبا ىكف  ژ گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ
 
 : إمساك السماء واألرع-2
علوووى املنووورب  pحيكوووي عووون موسوووى  nمسعوووت رسوووول اهلل : قوووالaأيب هريووورة عووون 

                                           
 .41: فاطر (1)
 .13/83: لسان العرح: . انظرفيها بطرفه فتؤثر األرع يف بقضيب تنكت أن: النكت (2)
وهذا إسناد صحيح إىل كعب، وإىل : 9/008، قال ابن كثري يف تفسريه 22/171: رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه (3)

 ابن مسعود.



247 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

فأرسوول اهلل إليووه ملكووا، فأرقووه ثالثووا،  ؟kهوول ينووام اهلل : pوقووع يف نفووس موسووى »: قووال
فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان، : . قالوأعطاه قارورتني، يف كل يد قارورة، وأمره أن حيتفظ هبما

مث يسوووووتيقظ فيحوووووبس إحووووودامها عووووون األخووووور ، حوووووىت نوووووام نوموووووه، فاصوووووطفقت يوووووداه فتكسووووورت 
 .(1)«إن اهلل لو كان ينام مل تستمسك السماء واألرع هلل له مثالً ضرح ا: القارورتان. قال

 
 : ماذا حيدث لو عصت السماوات واألرع -3

 واألرع السووموات أن لووو رح يووا» : قووالأنووه  -والسووالم الصووالة عليووه- موسووى روي عوون
 دابوة آمور كنوت قوال هبموا؟ صوانعا كنوت موا صوياكع ژائ  ائ  ەئ   ەئ        ژ  هلموا قلوت حوني
 رح يووا: قووال، مروجووي موون موور  يف: قووال الدابووة؟ تلووك وأيوون رح يووا: قووال، فتبتلعهمووا دوايب موون
 .(2) «علمي من علم قال املر ؟ ذلك وأين

 يأتيووا طوعووا أو كرهووا فكيووف و قوود دلووت اآليووة علووى خالفووه ألن اهلل سووبحانه أمرمهووا أن

 فيكون. تعصيانه؟ وإن عصته كيف ال تأتيان كرها؟ فإمنا أمره إن أراد شيئا أن يقول له كن
 
 : ذكر مالئكة السماء ووصفهم بأوصاف مل ترد يف الكتاح والسنة -4

، مووون األوصووواف الووويت مل توووذكر يف (3)قووود ورد يف بعوووض الكتوووب وصوووف ملالئكوووة كووول مسووواء
، فيجووب تركهووا واطراحهووا وعوودم اخلوووع يف علووم الغيووب إال مبووا nعوون النوويب  القوورآن، ومل تصووح

                                           
و يعلوووى يف مسووونده، حتقيوووق حسوووني أسووود، دار ، وأبووو0/364: ، والطوووربي يف تفسوووريه13/3189: ( رواه ابووون أيب حوووامت1)

وهوذا حوديث غريوب جودا، واألظهور أنوه إسورائيلي ال مرفووع. : ، قال ابن كثري12/21: 1الثقافة العربية، دمشق، ط 
 .3/008، 1/976: تفسري ابن كثريانظر حديثاً غريباً بل منكراً". ": وقال يف موضع أخر

 إحيوواء دار، عاشووور بوون حمموود وأبوو: حتقيووق، الثعلوويب إبووراهيم بوون حمموود بوون دأمحوو إسووحاق، أليب والبيووان الكشووف: ( انظوور2)
، ومل يذكرا له سنداً، وإمنا قال الثعليب بلغنا، ومل 344/ 10: وتفسري القرطيب ،8/287: 1، ط ريوت، بالعريب الرتاث

 أعثر عليه يف كتب السنة.
 .368: عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات (3)
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 .(1)جاء عن اهلل ورسوله
 السوولمي عووامر بوون أنووس بوون العبوواس كووان: قووال الهووم أيب بوون اهلل عبوود بوون بكوور أيب عوونف
 n اهلل رسوووول أتوووى حوووىت فخووور : قوووال ،n اهلل رسوووول أيب املطلوووب عبووود بووون اهلل لعبووود شوووريكا
 موون ،مبووني عووريب بلسووان ،كافووة النوواس إىل أرسوول  الوووحي علووي أنوولل الووذي نإ ،عبوواس يووا: فقووال
 أو زيادة من عليهم قضي مبا خملوق كل إىل بينهن األمر يتنلل ظ،غال سبع إىل شداد سبع فوق
 اهلل رسوول فقال ؟خلقهن ومل ؟غالظا وسبعا شداد سبعا اهلل خلق وكيف: العباس فقال ،نقصان
n :شوديدا حرسوا فيهوا وجعول ،خمفوظواً  سوقفاً  فجعلهوا الودنيا السوماء وتعاىل سبحانه اهلل خلق 
 ،النجووم عودد مثول البقور صوورة يف ،ورباع وثالث مثىن أجنحة أوي املالئكة من ساكنها ،وشهبا
 .والتكبري التهليل من يفرتون ال ،والتسبيح النور شراهبم

 وال يفووورتون وال يسوووأمون ال ،العقبوووان صوووور يف القطووور عوووداد فسووواكنها الثانيوووة السوووماء وأموووا
 مالئكوة معه ،السماء جو يف فينتشر اخلافقني حتت من خير  حىت حاحالس ينشق منها ،ينامون
 .ختويف وتسبيحهم ،التسبيح أصواهتم ،به أمروا حيث يصرفونه
 كونفخ الربو  يف ينفخون مالئكة ،الناس صور يف الرمل عدد فساكنها الثالثة السماء وأما
 .يوعدون ما روني وكأمنا ،والنهار الليل وتعاىل تبارك اهلل إىل جيأرون ،الريح

 الشوجر ألوان عدد ساكنها ،عدن إىل خير  حىت ليلة كل يدخلها فإنه الرابعة السماء وأما
 موا بسوبحات وجووههم تربق ،وساجد راكع بني من ،العني احلور صور يف ،معا مناكبهم صافون
 .السابعة واألرع السبع السموات بني

 الكورام منهم ،النسور صورة يف لقاخل سائر على يضعف عددها فإن اخلامسة السماء وأما
 أحودهم جنواح ميوأل ،املالئكوة وصوعق خموافتهم مون العورش اهتول كربوا إذا ،السفرة والعلماء ،الربرة
 .واألرع السماء بني ما

حيووذف  أن أحوودهم أموور لووو ،األعظووم وجنووده ،الغالووب اهلل فحوولح السادسووة السووماء وأمووا
 .املسومة اخليل رةصو  يف ،اقتلعهن جناحيه بأحد واألرع السموات

                                           
 .6: 12املالئكة األبرار لعمر األشقر، دار النفائس، ط عامل : انظر (1)
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 ،الصوحف بطوون يف األعموال يرفعوون الوذين ،املقربوون املالئكوة ففيهوا السابعة السماء وأما
 أو ،سونة ألوف أربعوون أحودهم مون مفصول كول ،الكروبيوون العورش محلة فوقها ،امليلان وخيفضون
 .(1)"العاملني رح اخللق خالق الدين ديان العاملني رح اهلل فتبارك ،سنة أربعون قال

 
 : إبليس كان يدبر أمر السماء الدنيا -5
 السووماء أموور يوودبر وكووان النووة، خوولان موون إبلوويس كووان»: قووال c عبوواس ابوون عون روي
 .(2)«الدنيا
 
  
 

                                           
 علوىل املرفوعوة الشوريعة تنليوه: (، وذكره الكتاين يف األحاديوث املوضووعة، انظور072برقم ) 3/1300: العظمةكتاح  (1)

 الكتب دار، الغماري الصديق بن حممد بن اهلل عبدعبد الوهاح عبد اللطيف، و : ، حتقيقاينتالك العراق بن حممد بن
 .1/213: 2، بريوت، ط العلمية

بعوود أن سوواق بعووض اآلثووار عوون  0/198(، قووال ابوون كثووري يف تفسووريه 140بوورقم ) 1/416: شووعب اإلميووان للبيهقووي (2)
 الويت اإلسورائيليات من وغالبها السلف، عن كثرية آثار هذا يف ُروي وقد": ومنها هذا اخلرب –األخبار املتعلقة إبليس 

 ".بأيدينا الذي للحق ملخالفته بكذبه يقطع قد ما ومنها. منها كثري حبال أعلم واهلل فيها، لينظر تنقل
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 الشمس: المبحث الثاني

الشمس و  ،أصل يدل على تلو ن وقلة استقرارالشني وامليم والسني : الشمس في اللغة
 . (1)معروفة، ومسيت بذلك ألهنا غري مستقرة، وهي أبداً متحركة

ور ق م فوارق  ،مُشُوسوهي جتمع على   ،كأهنم جعلوا كل ناحيوة منهوا مش  سواً، كموا قوالوا لل مف 
ة  .(2)وتصغريها مُش ي س 

 واحدة وهي الشمسية، موعةاجمل وسط يف املتوها الغاز من هائلة كرة: وفي االصطالح
 .(3) بشيء عنها تتميل ال الكون، يف النجوم باليني من

بارة عن كرة هي السم املركلي يف اجملموعة الشمسية، وهي ع: وفي الموسوعة الفلكية
 .(4)مضئ مستدير وواضح التحديد مشعة، فتبدو لنا كقرص

 .(9)( حديثاً 87السنة يف )ويف  .(0) ( موضعاً 32وقد ورد لفظ الشمس يف القرآن يف )

                                           
 .3/212: مقاييس اللغة( 1)
 .3/643: ( الصحاح2)
 .14/249: املوسوعة العربية العاملية: ( انظر3)
 .239: ( املوسوعة الفلكية4)
 .462-461: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: ( انظر0)
 .7: فهرس األحاديث الكونية والطبية: انظر( 9)
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 : -الشمس –الدالئل العقدية لآلية الكونية 

، وشووروقها وغروهبووا بنظووام ال حتيوود موون آيووات اهلل تعوواىلالشوومس آيووة كوورب  وداللووة عظمووى 
 دليل على قدرة اهلل وعلمه وحكمته. kعنه منذ خلقها اهلل 

ا مووون احلكوووم فصووووالً متعلقوووة بالكواكوووب والشووومس وموووا فيهووو tذكووور ابووون القووويم  وملوووا
مل يقسووووم بشوووويء موووون خملوقاتووووه أكثوووور موووون السووووماء والنجوووووم والشوووومس "kواملنووووافع، وأن اهلل 

 .(1)"والقمر
 بأنوه تدعاتوهبوم مصونوعاته وشوهدت ،حكمتوه العقوول هبرت من صنع إال هذا وهل": قال
 ،صونعه موا كول وأتقون ،خلقوه شويء كول أحسون ،شويء كمثلوه ليس الذي املصور البارئ اخلالق
 ،عليوووه الدالوووة آياتوووه إحووود  هوووذه نأو  ،فهووود  وقووودر ،فسوووو  خلوووق الوووذي ،احلكووويم لعلووويما نوووهأو 

 ".مدبر مربوح مسخر خلق وأنه إليه، فيها سافرت إذا لألفكار املوصلة مصنوعاته وعجائب
 اخلوووالق وجوووود علوووى الووودالئل دلأ مووون عليوووه هوووي الوووذي والنظوووام الرتتيوووب فهوووذا ": قوووال مث
 .(2) "وحدانيتهو  وحكمته وعلمه وإرادته وقدرته
 
 : وجود اهلل: أوالا 

للنمووورود يف وجوووود اهلل، وكوووان النمووورود ينكووور  pعووون حماجوووة إبوووراهيم  kأخووورب اهلل 
علوى وجوود  p، وأن يكون مث إله غريه، وأنه حيوي ومييوت، فاسوتدل إبوراهيم kوجود اهلل 

 -ي ومييوووتبعووود االسوووتدالل بوووأن اهلل حيووو –اهلل، وأنوووه املالوووك املتصووورف املسوووتحق للعبوووادة وحوووده 
گ    گڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گژ : بقولووووووووووه

                                           
 .334-1/333: ( مفتاح دار السعادة1)
 .1/329: ( املرجع السابق2)
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 .(1) ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
العوودم، وعوودمها بعووود الوجووود دليوول علوووى  بعووودوإجيادهووا  املشوواهدة األشوووياء ذهفحوودوث هوو

 كموا كنوت "، فوإذاالورح وهوو أوجودها موجود مون هلوا بود فوال بنفسوها حتودث مل األهنوجود اهلل؛ 
 يف ،الوجووود يف يتصورف الووذي هوو ومييووت حييوي فالوذي ومتيووت حتيوي الووذي أنوت أنووك مون تودعي
 إهلًوا كنوت فوإن املشورق، من يوم كل تبدو الشمس فهذه ،وحركاته كواكبه وتسخري ،ذواته خلق
 . املغرح من هبا فأت ومتيت حتيي ادعيت كما

 فوال أخورس أي هبوت املقوام هوذا يف املكوابرة لوىع يقودر ال وأنوه وانقطاعه، عجله علم فلما
 .(2)"احلجة عليه وقامت يتكلم،
 الووويتالووورح املشوووهودة ايسوسوووة  بأفعوووالضووومن هوووذه املنووواظرة مووون حسووون االسوووتدالل  "ويف

اإلماتوة املشوهودين الوذين ال تستللم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من اإلحياء و 
وإتيانووووه تعوووواىل بالشوووومس موووون املشوووورق ال يقوووودر أحوووود سووووواه علووووى  ،يقوووودر عليهمووووا إال اهلل وحووووده

 .(3)"ذلك
، فقوال (4)من األدلة على وجوده وقدرته التامة خلق الشمس وجرياهنوا kوقد ذكر اهلل 

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ : تعووووووووووووووووووووووووووووووووواىل

 .(0) ژى   ى          ائ     ې    ېې       ې
 

أي دلووويالن علوووى وجوووود  "،(9)«إن الشووومس والقمووور آيتوووان موون آيوووات اهلل»: nويف قولووه 

                                           
 .208: ( البقرة1)
 .111: تفسري السعدي: ، وانظر1/989: ( تفسري ابن كثري2)
 .2/280: مفتاح دار السعادة( 3)
 .9/070: ري ابن كثريتفس، 10/29: ، وتفسري القرطيب23/6: تفسري الطربي: انظر( 4)
 .38-37: ( يس0)
 .0: ( سبق خترجيه9)
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 .(1)اإلهلية"وقهره، وكمال  ،احلق سبحانه
 
 : توحيد الربوبية: ثانياا 

موووووا و  وات واألرعالسووووومرح اخيووووورب أنوووووه  kالووووورح هوووووو اخلوووووالق املووووودبر املتصووووورف، واهلل 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ژ : ، قووووووووال تعوووووووواىل(2)هموووووووا، وموووووووون ذلووووووووك الشوووووووومسبين

ى           ائ  ائ    ىې  ې  ې    ېۅ  ۉ  ۉ  ژ : ، وقووووووووووووال تعوووووووووووواىل(3)ژٿ

ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ          ژ  ، وقوووووووووووال تعووووووووووواىل(4)ژەئ

 .(0) ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  
 هبوا يوأيت سوبحانه وخالقهوا رهبوا بول ،موا بوجوه نفسوها يف هلا تصرف ال"وهي مدبرة مسخرة

، قوال (9)"اهلل دون مون يعبود لوهإ ال مودبرة مسوخرة مربوبوة فهي ،ومشيئته ألمره فتنقاد مشرقها من
ڻ  ۀ  ۀ    ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ: تعووووووووووووووووووووواىل

 .(7) ژہ  
 
 
 

                                           
حمي الدين مستو وآخرون، دار ابن كثوري، : ألمحد بن علي القرطيب، حتقيقاملفهم ملا أشكل من تلخيص كتاح مسلم ( 1)

 .2/002: 1بريوت، ط 
 .7/89، 3/429: تفسري ابن كثري، و 3/904: تفسري البغوي: ( انظر2)
 .0: ( الصافات3)
 .33: ( األنبياء4)
 .19-10: ( نوح0)
 .2/280: مفتاح دار السعادة( 9)
 .04: ( األعراف7)



254 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 : توحيد األسماء والصفات: ثالثاا 
 

 : صفة العلم والقدرة -1
 ، سلطانه وعظيم قدرته، كمال على الدالة اآليات من خلق عما kأخرب اهلل 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ : فقال تعاىل -ومنها الشمس -

ەئ  ەئ   وئ     ائې  ې  ې  ى  ى   ائ  ېۉ     ۉ  ۅ  ۅ

 .(1) ژوئ
ڻ   ڻ    ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ : تعاىل وقال

 ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ڻڻ
ۉ  ۉ  ژ : ، وقال تعاىل(2)

ې  ى   ى          ائ    ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ             ېې       ې

جئ  حئ  مئ    یۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  ی

 .(3) ژىئ  
 الليوول تسووخريه يف السووام، ومننووه العظووام، آياتووه علووى عبوواده تعوواىل ينبووه"فووي هووذه اآليوواتف
 السووماوات أرجوواء يف والسوويارات، الثوابووت والنجوووم يوودوران، والقموور والشوومس يتعاقبووان، والنهووار
 ال واحود نظوام علوى والقمر الشمس حركات اهلل جعل "للناس استقامأن ذلك و  ،(4)"وضياء نورا

 اطلعووا ولوو منوه للنواس يظهور موا حبسوب وهوذا وقدرتوه، اهلل علوم دالئول أعظم من وذلك خيتلف،
 .(0)"أعظم به العربة لكانت البديع النظام ذلك أسرار على

                                           
 .0: يونس( 1)
 .12: ( النحل2)
 .43-38: ( يس3)
 .4/091: ( تفسري ابن كثري4)
 .9/378: التحرير والتنوير( 0)
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أي  ،(1)«مووووون آيوووووات اهلل آيتوووووان»: موووووايف احلوووووديث عووووون الشووووومس والقمووووور أهن nوقولوووووه 
 .(2)على وحدانية اهلل وعظيم قدرتهعالمتان دالتان 

 
 : صفة الرؤية والعلو -2

اهلل تبوووووارك وتعووووواىل بأبصوووووارهم يووووووم  أن املوووووؤمنني يووووورونوالماعوووووة السووووونة مووووون عقيووووودة أهووووول 
من جهة  -صحواً ليس دوهنا سحاح، كما يرون الشمس والقمر   k، وأهنم يرونه (3)القيامة
 فقووال القيامووة؟ يوووم ربنووا نوور  هوول اهلل رسووول يووا: قووالوا النوواس أن: z هريوورة أيبفعوون  -العلووو 
 فهووول: قوووال ،اهلل رسوووول يوووا ال: قوووالوا. ؟البووودر ليلوووة القمووور يف (4)تضوووارون هووول»: n اهلل رسوووول
 ترونووووووه فوووووإنكم: لقووووووا ،اهلل رسوووووول يووووووا ال: قوووووالوا. ؟سووووووحاح دوهنوووووا لوووووويس الشووووومس يف تضوووووارون
 .(0)«كذلك
 اهلل رسوووول يوووا: قوووالوا n اهلل رسوووول زمووون يف ناسووواً  أن»: z اخلووودري سوووعيد أيب عوونو 
 الشووومس ر يوووة يف تضوووارون هووول: قوووال ،نعوووم: n اهلل رسوووول قوووال القياموووة؟ يووووم ربنوووا  نووور  لهووو

                                           
 .0: ( سبق خترجيه1)
 .2/028: الباري فتح( 2)
د. عبود العليول الشوهوان، : ، حتقيوقبون خلميوةأليب بكر بن إسوحاق  kالرح وإثبات صفات التوحيد كتاح : ( انظر3)

، حتقيوق: أمحود احلمودان، دار طيبوة، لأللكوائي اعتقاد أهل السونة، وشرح أصول 1/204: 1دار الرشد، الرياع، ط 
: ، حتقيقوشرح عقيدة أهل السنة، أليب القاسم إمساعيل األصبهاين احلجة يف بيان ايجة، و 473، 3/387الرياع: 

 .201، 2/117: 2حممد املدخلي وحممد أبو رحيم، دار الراية، الرياع، ط 
 هول املشودد ومعوىن ،فيهموا ضومومةم والتاء وبتخفيفها الراء بتشديد تضارون ورو  ؟،تضامون هل األخر ويف الرواية "(4)

 ومعووىن ،الشووهر موون ليلووة أول تفعلووون كمووا خلفائووه غريهووا أو الر يووة يف خمالفووة أو بلمحووة الر يووة حالووة يف غووريكم تضووارون
 التاء فتح شددها فمن ،وختفيفها امليم بتشديد تضامون أيضا ورو  ،الضرر وهو ضري ر يته يف يلحقكم هل املخفف
 يلحقكووم هول املخفوف ومعووىن ،ر يتوه إىل التوصول يف وتتلطفوون تتضووامون هول املشودد ومعوىن ،التوواء ضوم خففهوا ومون
 .3/18: رح النووي على مسلم". شوالتعب املشقة وهو ضيم

بوووورقم  1419:  ژ    ٺ ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ پژ : تعووواىل اهلل قووووول بووواح( صوووحيح البخووواري، كتوووواح التوحيووود، 0)
(7437.) 
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 فيهووا لوويس صوحوا البوودر ليلووة القمور ر يووة يف تضووارون وهول ؟سووحاح معهووا لويس صووحوا بوالظهرية
 كموا إال القياموة يوم وتعاىل تبارك اهلل ر ية يف تضارون ما: قال ،اهلل رسول يا ال: قالوا سحاح؟
 .(1)«أحدمها ر ية يف تضارون

بل املراد تشبيه الر ية  -تعاىل اهلل -وليس املراد من األحاديث تشبيه اهلل بالقمر والشمس 
 ژٿٺ  ٿ        ٿژ : ولوويس تشووبيًها للمرئووي بوواملرئي، فوواهلل لوويس لووه مثيوول، بالر يووة

(2)، 
 .(3) ژڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ژ : وتعاىلسبحانه 
 –وهوووي العلوووو  -م يرونوووه يف جهوووة مووونهم إخبوووارهم أهنوووفيوووه أهنوووم يرونوووه،  nموووع إخبووواره و 
 : من وجوهوذلك 
أن الر يووة يف لغووتهم ال تعوورف إال لر يووة مووا يكووون يف جهووة موونهم، فأمووا ر يووة مووا : أحوودها"

ليس يف جهوة فلوم يكونووا يتصوورونه، فضوال عون أن يكوون اللفوظ داالً عليوه، بول ال يتصوور أحود 
 من الناس وجود موجود يف غري جهة.

فوووإنكم تووورون ربكوووم كموووا تووورون الشووومس صوووحواً، وكموووا تووورون القمووور » : الأنوووه قووو: الثووواين
 .العلو فشبه هلم ر يته بر ية الشمس والقمر، ومها يريان من جهة ،«صحواً 

هل تضارون يف ر ية الشومس لويس دوهنوا سوحاح؟ وهول تضوارون يف » : أنه قال: الثالث
 .«ر ية القمر ليس دونه سحاح؟

فشووبه ر يتووه بر يووة أظهوور املرئيووات، إذا مل يكوون مث حجوواح منفصوول عوون الرائووي حيووول بينووه 
 .(4)"وبني املرئي
 
 

                                           
 (.183برقم ) 1/197: الر ية طريق معرفة باح، اإلميان كتاح( صحيح مسلم،  1)
 .11: الشور ( 2)
 .90: ( مرمي3)
، 2/104: 2، دار العاصمة، الرياع، ط الغنيمانللشيخ عبداهلل بن حممد  خاريكتاح التوحيد من صحيح الب  شرح( 4)

 .410-2/436: بيان تلبيس الهمية: وانظر
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 : توحيد األلوهية: عاا راب
يستدل على املشركني بإقرارهم بتوحيد الربوبية، وأنه املستقل خبلق السماوات  kاهلل 

ھ   ے  ژ: ، قال تعاىل(1)واألرع، وتسخري الشمس والقمر على وجوح إفراده بالعبادة

 .(2) ژۆ  ۈ  ۆے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ
معرتفون أنوه املسوتقل خبلوق السوماوات واألرع  -غريه اهلل  الذين يعبدون مع -فاملشركون 
فإذا كان األمر كوذلك فلوم يُعبود غوريه؟ ومل يتوكول علوى غوريه؟ فكموا أنوه الواحود "والشمس والقمر

اىل مقووووام اإلهليووووة بوووواالعرتاف بتوحيوووود يف ملكووووه فلوووويكن الواحوووود يف عبادتووووه، وكثووووريًا مووووا يقوووورر تعوووو
 .(3)"الربوبية

 -ومنووووه الشوووومس –واإلميووووان بووووأن اهلل هووووو اخلووووالق املالووووك املتصوووورف، والتفكوووور يف ملكوتووووه 
: يف مناظرتووه لقومووه pعوون إبووراهيم  kأخوورب اهلل  كمووايسووتللم وجوووح إفووراد اهلل بالعبووادة،  

 ژٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ 
؛ ألن (4)
يوودل "التأموول والتفكوور يف ملكوووت السووماوات واألرع وتصووريفهما وغووري ذلووك ممووا أخوورب اهلل عنووه

 .(0)"سواه رح وال غريه إله ال نهأو  يف ملكه وخلقه، اهلل وحدانية على
 ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ ژ : وقال تعاىل

ٺ     ٺ     ٺ      ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  

هذه يظهر  k، فاهلل (9) ژڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ  

                                           
: 1410يموود األمووني الشوونقيطي، مكتبووة ابوون تيميووة، القوواهرة، ط عووام  أضووواء البيووان يف إيضوواح القوورآن بووالقرآن: ( انظوور1)

9/973. 
 .91: ( العنكبوت2)
 .13/391: تفسري القرطيب: ، وانظر9/264: ثريتفسري ابن ك( 3)
 .70: ( األنعام4)
 .292: تفسري السعدي: ، وانظر3/263: ابن كثري ( تفسري0)
 .33-26: ( لقمان9)
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، وأنه القادر على هذه األشياء أنه احلق، وأن كل ما سواه باطلاآليات ليستدل هبا على 
، فوجب أن تكون العبادة له وحده ال إله ا يف السماوات واألرع خلقه وعبيدهوحده، فكل م

 .(1)إال هو
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ژ : قال تعاىلة أخر  ويف آي

ڎ     ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇڃ     چ      چ      چ    چ  ڇ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   

 .(2) ژں  ڻ  ڻ       ڻ     ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ     ڳ  ڳ  ڳ
تسووري و الوويت تقطووع الفلووك و الليوول والنهووار، وتسووخري الشوومس والقموور،  kفلمووا ذكوور اهلل 

ڇ  ڇ   ژ: قووال بعوود ذلووك ،إال الووذي قوودرها وسووخرها وسووريها غايووة ال يعلووم قوودرهاإىل 

 وهوو لوه، إال العبوادة تصولح ال الذي ،الناس أيها معبودكم األفعال هذه يفعل"الذيف ،ژڍ  
 .(3)"ربكم اهلل

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱژ : وقال تعاىل

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٺ  ٿ  ٺٺ

 .(4) ژڦ     ڄ  ڄ  ڦ    ڦڦ
خبلق اهلل تعاىل وعجائب مصونوعاته املشواهدة، علوى انفوراده تعواىل  "فهذا استدالل واعتبار

اء اإلهلية عما ال تقدر على مثل هذا الصنع العجيب، فال حيق هلا أن تعبد باإلهلية املستللم النتف
 . (0)"وال أن تشرك مع اهلل تعاىل يف العبادة إذ ال حق هلا يف اإلهلية

                                           
 .9/303: ، وتفسري ابن كثري14/76: تفسري القرطيب: انظر (1)
 .14-13: ( فاطر2)
 .22/148: الطربيتفسري ( 3)
 .69-60: ( األنعام4)
 .3/334: تفسري ابن كثري: ، وانظر9/378: حرير والتنويرالت( 0)
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أنه املستحق للعبادة وحده ال شريك له، فإنه يسجد لعظمتوه كول شويء  "رب تعاىلكما أخ
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  ژ : ، فقوووووال تعووووواىل-ومووووون ذلوووووك الشووووومس – (1)"طوعوووووا وكرهوووووا

 اآلية ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       
(2).  

. «أتودري أيون توذهب هوذه الشومس؟»: nقوال رسوول اهلل : ، قوالzعن أيب ذر، و 
العورش، مث تسوتأمر فيوشوك أن يقوال  فإهنا تذهب فتسجد حتوت»: اهلل ورسوله أعلم. قال: قلت
 .(3)«ارجعي من حيث جئت: هلا

 

 : ومنها ،القلبية بعض أنواع العبادة -1
 

 : قين واإلخالصالي -أ

ژ : والتفكر فيها يليد القلب يقيناً وإمياناً، قال تعاىل -ومنها الشمس –إن ر ية اآليات 

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
 نريه"أي (4)

 .(0)"املوقنني من وليكون به ليستدل واألرع، واتاالسم ملكوت
نووه ، وأنووه تووربأ موون الشوورك، وأبعوود غيوواح الشوومس pقووول إبووراهيم  kهلل مث ذكوور ا
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ژ : ، خملصواً لووه، فقوال تعوواىلkوجوه وجهووه هلل 

 .(9) ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ    ڱڱ
عنووود ر يوووة هوووذه اآليوووة إىل اإلخوووالص هلل تعووواىل،  nالكسووووف حوووث النووويب ويف حوووديث 

                                           
 .0/433: تفسري ابن كثري( 1)
 .18: ( احلا2)
 .(106) برقم 1/138: ، كتاح اإلميان، باح اللمن الذي ال يقبل فيه اإلميانمسلم صحيح( 3)
 .70: ( األنعام4)
 .2/39: ( تفسري البغوي0)
 .78: ( األنعام9)
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 .(1)حيث أمر باملبادرة بالعبادة هلل تعاىل
 
 : التوكل -ب

نووه هووو الووذي رح بووني سووبحانه أنووه اإللووه احلووق، وأأنووه رح املشوورق واملغوو kملووا ذكوور اهلل 
 ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ژ : تعووواىلجيوووب أن يتخوووذ وكووويال، قوووال 

(2)، 
املالوووك املتصووورف يف املشوووارق واملغوووارح الوووذي ال إلوووه إال هوووو، وكموووا أفردتوووه بالعبوووادة فوووأفرده "وفهووو

 .(3)"بالتوكل
 
 : القسم -2

 هووو، أنووه تعوواىل ال إلووه إالبالشوومس ومشوورقها يف مواضووع موون كتابووه علووى  kأقسووم اهلل 
 .(4) ژٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  ژ : ه، فقال تعاىلوعلى كمال قدرت
أقسوم تعواىل هبوذه اآليوات العظيموة، علوى اآليات، ف (0) ژٱ  ٻ  ژ : وقال تعاىل

وكتابووة األعمووال، وأن اهلل وعلووى سووبق القوودر، ، (9)الوونفس املفلحووة، وغريهووا موون النفوووس الفوواجرة
k (7)بني هلا ذلك، وهداها إىل ما قدر هلاو إىل فجورها وتقواها، النفس  أرشد. 

وتدبريه وتنووع خملوقاتوه  ،وحكمته وقدرته ،فيه التنبيه على كمال ربوبيته وعلته"وهذا القسم
د لفاطرهوووا وتشوووه ،وبوووديع اخللقوووة ،مبوووا تضووومنته مووون عجائوووب الصووونعة ،املرشووودة إليوووه ،الدالوووة عليوووه

                                           
 .3/339: 3حي  إمساعيل، دار الوفاء، القاهرة، ط: ، حتقيقللقاضي عياعمسلم  بفوائد إكمال املعلم: ( انظر1)
 .6: ( امللمل2)
 .8/200: تفسري ابن كثري( 3)
 .43: ( املعار 4)
 .1: ( الشمس0)
 .629: تفسري السعدي: ( انظر9)
 .8/413: تفسري ابن كثري، و 924-4/923: تفسري البغوي: ( انظر7)
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وأنوه الكامول يف علموه وقدرتوه ومشويئته وحكمتوه  ،وبارئها بأنه الواحود األحود الوذي ال شوريك لوه
ففوي األقسوام هبوا تعظويم  ،مطيعوة ملوراده منهوا ،منقادة ألموره ،وأهنا مسخرة مذللة ،وربوبيته وملكه

لربوبيتوووه وقدرتوووه وتنليوووه لوووه عموووا نسوووبه إليوووه أعووودا ه الاحووودون املعطلوووون  ،خلالقهوووا تبوووارك وتعووواىل
 .ووحدانيته هومشيئت

 بوجه هلا واإلهلية الربوبية تنبغي ال وأنه ،وحدانيته وعلى ،وفاطرها بارئها على أدلة هناأو ...
 .(1)"وبرأها فطرها ملن الإ تنبغي ال بل ،ما

 
 : التوسل -3

والشووومس  ،وجاعووول الليووول سوووكنا ،اللهوووم فوووالق اإلصوووباح»: nقووود كوووان مووون دعووواء النووويب 
وأمتعوووو  بسوووومعي وبصووووري وقووووويت يف  ،وأغنوووو  موووون الفقوووور ،اقووووض عوووو  الوووودين ،حسووووبانا والقموووور
  .(2)«سبيلك

ٹ  ٹ      ژ : k"(3)بوه نفسوه يف قولوه مبوا وصوف وتوسل إليوه دعا هلل تعاىل  "فهذا

  .(4) ژڦ  ڦ     ڄ  ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
 

 : اإليمان بالرسل: خامساا 

                                           
 .2/294: سعادة( مفتاح دار ال1)
كالل حسن علي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط : ( رواه مالك يف املوطأ، كتاح القرآن، باح ما جاء يف الدعاء، حتقيق2)

 ورواه، مل ختتلوف الورواة عون مالوك يف إسوناد هوذا احلوديث وال يف متنوه ": (، قوال ابون عبود الورب039برقم ) 186: 1
ملووا يف املوطووأ موون املعوواين  التمهيوود: ". انظووريسووار بوون مسوولم عوون سووعيد بوون حيوو  عوون األمحوور خالوود أيب عوون شوويبة أبووو

، واملصوونف البوون أيب 24/03: سووعيد أعووراح: واألسووانيد أليب عموور يوسووف بوون عبووداهلل بوون عبوود الوورب القوورطيب، حتقيووق
 (.26833برقم ) 10/11: 1حممد عوامة، دار القبلة، جدة، ط: شيبة، حتقيق

حممود عبود القوادر أمحود عطوا، دار الكتوب العلميوة، : مالك للقاضي سليمان الباجي، حتقيوق أاملنتقى شرح موط: ( انظر3)
 .2/426: 1بريوت، ط

 .69: ( األنعام4)
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أن الفتنووة موون حيووث يطلووع قوورن الشوويطان أو قوورن الشوومس، فعوون عبوود اهلل  nأخوورب النوويب 
 مون ،هنوا ها الفتنة ،هنا ها الفتنة»: فقال املنرب جنب إىل قام أنه n النيب نع c بن عمرا

 .(2)«الشمس قرن قال أو (1)الشيطان قرن يطلع حيث
 .n"(3)نبوته وذلك من دالالت  ،ويعلم به قبل وقوعه ،حيذر من ذلك nوكان "

 هريرة أيب عنف وهو يوشع بن نون عليه السالم وقد حبست الشمس لنيب من األنبياء،
z اهلل رسول قال: قال n :«ملك رجل يتبع  ال: لقومه فقال ،األنبياء من نيب غلا 
 أو غنما اشرت  أحد وال ،سقوفها يرفع ومل بيوتا بىن أحد وال ،هبا يب  أن يريد وهو ،امرأة بضع
 فقال ،ذلك من قريبا أو العصر صالة القرية من فدنا ،فغلا ،والدها ينتظر وهو ،فاتخل  

 اهلل فتح حىت حبستف ،علينا احبسها اللهم ،مأمور وأنا مأمورة إنك: للشمس
 .(0)"وحبس الشمس على هذا النيب من أعظم معجلاته، وأخص كراماته"،(4)«عليه

 
 

 : اإليمان باليوم اآلخر: سادساا 
احتجاجوواً هبووا علووى  ومنهووا الشوومس -يف سووورة الرعوود تفصوويل بعووض آياتووه  kذكوور اهلل 
ڦ    ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹژ : فقووال -املعوواد ولقوواء اهلل

                                           
إن ذلوك اسوتعارًة وكنايوة عون : قوتوه وطاقتوه، وقيول: حلبوه وأتباعوه، وقيول: الشيطان، فقيول بقرناملراد  يفاختلف الناس ( 1)

قوورن الشوويطان أمووة تعبوود : وقيوولتسوولط بقروهنووا علووى األذ  اسووتعري للشوويطان ذلووك، إضووراره، ملووا كانووت ذوات القوورون 
 بفوائدإكمال املعلم : انظر. "وهذا هو األقو ": ، قال النوويجانبا الرأس، فهو على ظاهره: القرنان: وقيل ،الشمس

عجووي، دار قتيبووة، عبوود املعطووي قل: البوون عبوود الوورب، حتقيووق االسووتذكارو ، 4/13: التمهيوود. و 3/238: صووحيح مسوولم
 .9/112: على صحيح مسلم شرح النووي، و 1/394: 1بريوت، ط 

 (.7362برقم ) 1300: "املشرق قبل من الفتنة"n النيب قول باحصحيح البخاري، كتاح الفنت،  (2)
 .24/166: دة القاري شرح صحيح البخاري( عم3)
 (.3124برقم ) 067: "الغنائم ملك أحلت ": n النيب قول باح( صحيح البخاري، كتاح الغنائم، 4)
 .9/131: تفسري القرطيب: ، وانظر9/223: الباري فتح( 0)
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ڃ  چ   چ  چ  چ    ڃژ : مث قووووووووووووووووووال، ژ  ڃڄ           ڄ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڄ

 علويكم هبا احتجاًجا لكم فيبينها به،كتا آيات رب كم لكم يفصل "أي (1) ژڇ     ڇ  ڇ  
 اآلهلووة عبووادة عوون وتنلجووروا ووعيووده، بوعووده فتصوودقوا إليووه، واملعوواد اهلل بلقوواء لتوقنوووا ،النوواس أيهووا

 .(2)"ذلك أيقنتم إذا العبادة له وختلصوا واألوثان،
بعوووود أن ذكوووور مجلووووة موووون اآليووووات واملخلوقووووات  -وقووووال اهلل تعوووواىل مسووووتدالً علووووى البعووووث 

 ژ    گژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کژ  –،  ومنهووووا الشوووومس العظيمووووة
اطلووووب ، أي (3)

أم موون خلقنووا موون املخلوقووات الوويت هووي أعظووم  ؟موونهم الفتووو ، فيمووا تسووأهلم عنووه أهووم أشوود خلقووا
 ؟.وأكرب منهم
من خلقت يوا ربنوا مون : قالوجواح االستفتاء املذكور الذي ال جواح له غريه، هو أن ي"

املالئكة، ومردة الن، والسماوات واألرع، واملشوارق، واملغوارح، والكواكوب، أشود خلقوا منوا ؛ 
ألهنا خملوقات عظام أكرب وأعظم منا، فيتضح بذلك الربهان القاطع على قدرته جول وعوال علوى 

 كالسوماوات واألرع، البعث بعد املوت ؛ ألن من املعلوم بالضرورة أن من خلق األعظم األكرب
 .(4)"قادر على أن خيلق األصغر األقل -ومن ذلك الشمس– وما ذكر معهما

وقد قرر اهلل تعاىل وقوع املعاد مستدال خبلقه السماوات واألرع وجعلوه املشوارق واملغوارح 
ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ژ : قووال تعوواىلف، للشوومس والكواكووب

 ژ ڀ   ٺ  ٺ   ٺ 
وسوووخر  ،وجعوول مشوورقاً ومغربوواً  ،ذي خلووق السوووماوات واألرعفالوو ،(0)

 .(9)يوم القيامة، قادر على أن يعيدهم الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب يف مغارهبا

                                           
 .2: الرعد (1)
 .4/433: تفسري ابن كثري: ، وانظر13/110: ( تفسري الطربي2)
 .11: ( الصافات3)
 .9/978: أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن( 4)
 .41-43: ( املعار 0)
 .888: ، وتفسري السعدي8/226: كثري  تفسري ابن: ( انظر9)
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اموووت الشوومس حوووىت توولول، ففوووي حووديث إسوووالم أن جهووونم تسووجر إذا ق nأخوورب النوويب و 
 عووون أخوووربين ،وأجهلوووه اهلل علموووك عموووا أخوووربين اهلل نووويب يوووا»: قوووالأنوووه  z عمووورو بووون عبسوووة

 فإهنوا ؛ترتفوع حوىت الشومس تطلوع حوىت الصوالة عون أقصور مث ،الصبح صالة صل: قال ؟ الصالة
 مشووهودة الةالصوو فووإن صوول مث ،الكفووار هلووا يسووجد وحينئووذ شوويطان قوورين بووني تطلووع حووني تطلووع
 أقبوول فووإذا ،جهوونم تسووجر حينئووذ هفإنوو الصووالة عوون أقصوور مث ،بووالرمح الظوول يسووتقل حووىت حمضووورة
 تغورح حوىت الصوالة عون أقصور مث ،العصر تصلي حىت حمضورة مشهودة الصالة فإن فصل الفيء
 .(1)«الكفار هلا يسجد وحينئذ شيطان قرين بني تغرح فإهنا ؛الشمس

 لوقة وموجودة اآلن.وهذا دليل على أن النار خم
، فودل هوذا احلوديث أيضواً علوى (2)عن النة والنار عندما كسفت الشمس nكما أخرب 

 وجود النة والنار وأهنما خملوقتان اآلن.
ملووا جوواء أن "خوور  فلعوواً ملووا كسووفت الشوومس خيشووى أن تكووون السوواعة، nكمووا أن النوويب 

 .(3)"القيامة تكون ومها مكسوفان
 

 : قدراإليمان بال: سابعاا 
وتسخريه إياها على مقتضى حكمته، فذكر أنه خلق بني تعاىل قدرته على خلق األشياء 

، وأهنا جتري ألجل مسمى، وأن جرياهنا مع القمر حتت قهره وتسخريه ومشيئته الشمس، وأهنا
، قال مقدر، ال يتغري وال يضطرح، بل كل منهما له منازل يسلكها يف الصيف والشتاء حبساح
ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ    ەئژ : تعاىل

                                           
 (.832برقم ) 1/096: عبسة بن عمرو إسالم ( صحيح مسلم، كتاح صالة املسافرين وقصرها، باح1)
 النوة أمور مون الكسووف صوالة يف سولم و عليوه اهلل صولى النيب على عرع ما باح( صحيح مسلم، كتاح الكسوف، 2)

 (.634برقم ) 2/922: والنار
 .3/333: لم بفوائد مسلم( إكمال املع3)
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 ژجئ  حئ  مئ  ىئ    یىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  ی
ٹ  ژ : ، وقال تعاىل(1)

  ڦ  ڦ     ڄ  ڦٹ      ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

 .(3)"ووحدانيته قدرته على بذلك k اهلل فدهلم"،(2)ژڄ
من هذه كثري وعلمه وعلته ختمت   وتقديره وملا كان هذا األمر يدل على قدرة اهلل تعاىل

ۇ  ژ: تعاىل كما يف قوله ،-والعلم من مراتب اإلميان بالقدر – (4)بالعلة والعلماآليات 

ې     ېۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې

 .(0) ژى   ى          ائ    
 
 : مالنهي عن مشابهة المشركين والمنافقين في عبادته: ثامناا 

ذلوك مون مشواهبة املشوركني يف ورد النهي عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا، ملا 
واملنوووووافقني يف عبوووووادهتم؛ فوووووإن الشووووومس تطلوووووع وتغووووورح بوووووني قووووورين شووووويطان وعندئوووووذ يسوووووجد هلوووووا 

 .(9)"وقد هنينا عن التشبه هبم، بل وعما يؤدي إليه أو يومهه"الكفار،
 اهلل علموك عموا أخوربين اهلل نويب يوا»: قوالأنوه  z يف حديث إسالم عمرو بن عبسوةو 
 تطلوووع حوووىت الصوووالة عووون أقصووور مث ،الصوووبح صوووالة صووول: قوووال ؟ الصوووالة عووون أخوووربين ،وأجهلوووه
 صول مث ،الكفوار هلا يسجد وحينئذ شيطان قرين بني تطلع حني تطلع فإهنا ؛ترتفع حىت الشمس
 تسوجر حينئذ هفإن الصالة عن أقصر مث ،بالرمح الظل يستقل حىت حمضورة مشهودة الصالة فإن

                                           
 .43-36: يس( 1)
 .69: األنعام( 2)
 .7/49: تفسري القرطيب (3)
 .9/077، 3/330: تفسري ابن كثري: ( انظر4)
 .38، 37: يس( 0)
مسووري خالوود الرجووب، دار إحيوواء الوورتاث : يموود بوون عووالن الصووديقي، اعتووىن بووه دليوول الفوواحلني لطوورق ريوواع الصوواحلني( 9)

 .2/330: 1العريب، بريوت، ط
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 عوون أقصور مث ،العصوور تصولي حوىت حمضووورة مشوهودة الصوالة فووإن فصول الفويء أقبوول فوإذا ،جهونم
 .(1)«الكفار هلا يسجد وحينئذ شيطان قرين بني تغرح فإهنا ؛الشمس تغرح حىت الصالة
 -راد أوكأنوه  ،nيكره التشبه بالكفوار وحيوب خموالفتهم وبوذلك وردت سونته  nوكان "
تلك هم أولياء الشيطان وحلبه فنهى عن الصالة يف  إذ ،أن يفصل دينه من دينهم -واهلل أعلم 
 .(2)األوقات"
 ،املنووافق صووالة تلووك »: يقووول n اهلل رسووول تعوومس: قووال z مالووك بوون أنووسوعوون 

 إال فيهوا اهلل يوذكر ال أربعوا فنقرهوا قوام الشويطان قورين بوني كانوت إذا حوىت ،الشمس يرقب جيلس
التشووبه بأفعووال املنووافقني الووذين كووانوا ال يووأتون الصووالة "موونتحووذير ال، ويف هووذا احلووديث (3)«قلوويال

 .(4)"إال كساىل
 رسووول ، فخووالفهم الشوومستطلووع  حووىتوال يفيضووون  بامللدلفووة، يقفووون الاهليووة أهوول كووانو 
 .(0)الشمس تطلع أن قبلأفاع ف n اهلل

 
 : النهي عن التشبه بالشيطان: تاسعاا 
وقد جاء أن اللووس بوني الشومس ، بني الظل والشمس ن يقعد الرجلأ nالنيب هنى د ق

أن جيلوس  هنوى»: nأن النويب  nلنويب رجول مون أصوحاح ا، فعون والظل هي جلسوة الشويطان
 . (7)«جملس الشيطان: وقال، الظ ل  و  (9)ح  بني الض  

                                           
 .293: ( سبق خترجيه1)
 .1/394: االستذكار: ، وانظر4/11: التمهيد( 2)
 (.922برقم ) 1/434: بالعصر التبكري استحباح باح ،الصالة ومواضع املساجد كتاح  ( صحيح مسلم،3)
 .1/379: االستذكار( 4)
 (.1984برقم ) 323: مىت يدفع من مجع: صحيح البخاري، كتاح احلا، باح (0)
 .3/70: النهاية يف غريب احلديث واألثر: . انظراألرع من استمكن إذا الشمس ضوء: بالكسر والض ح  ( 9)
/ 8: قووال اهليثمووي يف جممووع اللوائوودإسووناده حسوون، و : (، وقووال حمققووه10421بوورقم ) 24/174: ( مسووند اإلمووام أمحوود7)

  .ثقة وهو كثري أيب بن كثري غري الصحيح رجال ورجاله أمحد رواه: (12627برقم ) 117
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 : اإليمان بالجن: عاشراا 

: القوو z جووابر عوونأن الشووياطني تنتشوور وتنبعووث إذا غابووت الشوومس، ف nبووني النوويب 
 فحموووة تووذهب حووىت الشوومس غابووت إذا وصوووبيانكم فواشوويكم ترسوولوا ال»: n اهلل رسووول قووال
  .(2)«العشاء فحمة تذهب حىت الشمس غابت إذا تنبعث الشياطني فإن ؛(1)العشاء
 

 : أصول المناظرة: الحادي عشر
من أصول املناظرة عند أهل السونة املخاطبوة بالودليل واملقودمات الويت ال ميكون أن جيحودها 

ملووا ذكوور الوودليل  p، فووإبراهيم (4)صووحيحة كانووت إن حجتووه بطوورد ملوودعيا وإلوولام، (3)اخلصووم
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ : حيووي ومييووت، قووال تعوواىل األول علووى وجووود اهلل وإهليتووه، وأن اهلل هووو الووذي

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

 ژ  ڌڍ  ڍ
 ادعووى فلمووا ،هموجبوو وثبووت مت   قوود إبووراهيم بووه اسووتدل الووذي "هووذا الوودليلو  ،(0)

 تتضومن مطالبوة دعوواه مبوجوب إبوراهيم طالبه ،اهلل مع إهلا فيكون اهلل يفعل كما يفعل أنه الكافر
ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ڌژ : (9)"بطالهنا

                                           
 يف تنتشوور أي تفشووو ألهنووا ؛فاشووية مجووع وهووى ،وغريهووا البهووائم وسووائر والغوونم كاإلبوول املووال موون منتشوور كوول: الفواشووى( 1)

: . شووورح النوووووي علوووى مسووولمظالموووه وأول بإقبالوووه هنوووا بعضوووهم وفسووورها ،وسووووادها ظلمتهوووا: العشووواء وفحموووة .األرع
13/189. 

 وإطفاء عليها اهلل اسم وذكر األبواح وإغالق السقاء وإيكاء اإلناء بتغطية األمر باح، األشربة تاح، كمسلمصحيح ( 2)
 (.2313برقم ) 3/1069: املغرح بعد واملواشي الصبيان وكف النوم عند والنار السرا 

 .16/194: ( معار  الوصول لشيخ اإلسالم ابن تيمية ضمن جمموع الفتاو 3)
 .2/461: ( الصواعق املرسلة4)
 .208: البقرة (0)
 .2/463: الصواعق املرسلة: ، وانظر2/284: ( مفتاح دار السعادة9)
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 .(1) ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گگ   گ
 يوأيت اهلل فوإن ،ومييوت ريب حييوي كموا ومتيت فتحيي ،تلعم كما ربا أنت كنت إن: فقال"
 مووون هبوووا فوووات ربوووا أنوووت كنوووت فوووإن ،ومشووويئته وتسوووخريه لقدرتوووه فتنصووواع املشووورق مووون بالشووومس
 .واهلل ال يهدي القوم الظاملني، فعند ذلك هبت الذي كفر، (2)"املغرح
 

                                           
 .208: ( البقرة1)
 .2/284: السابق ( املرجع2)
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 : -الشمس–العقدية المتعلقة بهذه اآلية الكونية  قوادحال

 : عبادة الشمس: أوالا 
، فجعلوووا kالعقديووة املتعلقووة هبووذه اآليووة الكونيووة أهنووا عبوودت موون دون اهلل  القوووادحموون 

تعواىل  قال ،وجعلوا هلا مصحفاً، ويسبحون هلا ويدعوهنا ،(1)الشمس إله اآلهلة ورح األرباحمن 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ژ : ه قوال عون قووم سوبأخمربا عون اهلودد أنو

 .(2) ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  
 كووان موون فيقووول القيامووة يوووم النوواس اهلل جيمووع»: قووال nوقوود جوواء يف احلووديث أن النوويب 

 .(3)«الشمس الشمس يعبد كان من فيتبع ،عهفليتب شيئا يعبد
 تعظيمووا والكواكووب والقموور الشوومس يعظمووون املشووركون وهووؤالء ": t قووال ابوون القوويم

 أن ينبغووي ال ودعوووات ،كتووبهم يف روفووةمع هلووا تسووابيح ويسووبحوهنا ،هلووا ويتووذللون ،هلووا يسووجدون
 .وحده وفاطرها خالقها إال هبا يدعى

 مصوحف ،زحل مصحف ،القمر مصحف ،الشمس مصحف كتاح يف: بعضهم ويقول
 وال ،زحول تسوبيحة ،عطوارد تسوبيحة ،القمر تسبيحة ،الشمس تسبيحة: يقول بعضهمو  ،عطارد
 ،زحوول دعوووة ،عطووارد دعوووة ،القموور دعوووة ،الشوومس دعوووة: يقووول وبعضووهم ،ذلووك موون يتحاشووى
 .وعطار والقمر الشمس هيكل: يقول وبعضهم
 وال جول و عول بواهلل إال يليوق ال الوذي باخلطاح الشمس خماطبة من الكتاح هذا ويف... 
 .(4)"والعبادة والذل اخلضوع ومن سواه ألحد ينبغي

                                           
قصة  ،1313، 1261/ 2: للشهرستاين امللل والنحل: الدينيكيتية. انظر: ( ومنهم الصابئة، وعبدة الكواكب يف اهلند1)

: ، واملوسوعة الفلكية1/133: د. زكي جنيب حممود، اإلدارة الثقافية يف الامعة العربية: ترمجة احلضارة لول ديورانت،
239. 

  .24: ( النمل2)
 (.182برقم ) 1/193: الر ية طريق معرفة باحمسلم، كتاح اإلميان،  ( صحيح3)
 .297-2/299: السعادة مفتاح دار( 4)
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 به تشركوا ال ،وتسخريه قهره حتت عبيده، من عبدان"فبني اهلل تعاىل أن الشمس والقمر
بني أهنا تسجد ، و (1)"به يشرك أن يغفر ال فإنه لغريه، عبادتكم مع له عبادتكم تنفعكم فما

  ٴۇۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈژ : قال تعاىل، خلالقها، وأهنا مربوبة مسخرة

ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ : قال تعاىلو  ،(2) ژائ  

  .(3) ژڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  
 
 : نسبة الحوادث إلى حركة الشمس: نياا ثا
بة احلوووادث إىل حركووة الشوومس، ومووا العقديووة املتعلقووة هبووذه اآليووة الكونيووة نسوو القوووادحموون 
 األعموووار وهتبوووه مووون ،وتعطيوووه مووون السوووعادة والشوووقاوة ،مووون السوووعد والووونحس"هوووذه احلركوووةتقتضووويه 
 يف موا وسوائر ،واملعدنيوة والنباتيوة احليوانيوة والصور ،واملعارف والعلوم والصنائع ،واآلجال واألرزاق
 .(4) "والشر اخلري من العامل هذا

وليس يف القورآن وال السونة موا يودل علوى ذلوك، بول فيهموا موا يبطلوه ويورده، وقود بوني النويب 
n  يف حديث الكسووف بطوالن موا يعتقوده أهول الاهليوة أن كسووف الشومس أو القمور ملووت

 وال أحود ملووت ينخسوفان ال، اهلل آيوات مون آيتوان والقمور لشومساإن  »: أحد أو حياته، فقوال
 .(0)«حلياته

                                           
 .9/187: تفسري ابن كثري( 1)
 .37: ( فصلت2)
 .18: احلا( 3)
: شوورح النووووي علووى مسوولم، و 3/182: صووحيح مسوولم بفوائوودإكمووال املعلووم : ، وانظوور2/273: مفتوواح دار السووعادة( 4)

لعبد اجمليد بن سامل املشعيب، مكتبة ابن  يف اإلسالم همالتنجيم واملنجمون وحكم، و 2/028: فتح الباري، و 3/333
 .278: ة الفلكيةوما بعدها، واملوسوع 30: 1القيم، املدينة، ط

 .0: ( سبق خترجيه0)



271 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 : تحريف معنى سجود الشمس: ثالثاا 
من املخالفات العقدية املتعلقة هبذه اآلية الكونية حتريف معىن سجود الشمس الوارد يف 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ : قال اهلل تعاىلالكتاح والسنة، 

ڈ  ژ  ژ     ڈڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 .(1) ژڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     گک  ک  ک  ک  گ    گ  گ  ڑڑ
. «أتوودري أيوون تووذهب هووذه الشوومس؟»: nقووال رسووول اهلل : ، قووالzعوون أيب ذر و 
فإهنا تذهب فتسجد حتوت العورش، مث تسوتأمر فيوشوك أن يقوال »: اهلل ورسوله أعلم. قال: قلت
 .(2)«ارجعي من حيث جئت: هلا

 علوى الداللوة بالسوجود املورادواالنقيواد. وقيول  اخلشوع السجود هبذا املرادفقال بعضهم أن 
 وأن، شوويء كوول لووه يسووجد أن يسووتحق أنووه وعلووى ،اهلل علووى توودل املخلوقووات هووذه أن يعوو  ،اهلل
 .(3)شيء كل يعبده

 .(4)وقيل املراد بسجود الشمس هو سجود املل ك املوكل هبا
العووورش لعظوووم ذاتوووه كوووالرحى فأينموووا سوووجدت الشووومس وأموووا سوووجودها حتوووت العووورش، فوووإن 
 .(0)سجدت حتت العرش وذلك مستقرها

 انقضوواء عنوود الوودنيا آخوور يف قيقووةح حتتووه وقوعهووا هووو العوورش حتووت بالسووجوداملووراد وقيوول 
، العووامل بفسوواد اهلل يووأذن أن إىل شووأهنا يف تبقووى الشوومس أن واملعووىن. حركتهووا وسووكون، مهمتهووا
 . (9)ساجدة العرش حتت فتقع

                                           
 .18: ( احلا1)
 .293: ( سبق خترجيه، ص2)
مشكالت األحاديث النبوية وبياهنا ، و 243، 4/96: ، و تفسري البيضاوي404-403، 4/316: زاد املسري: ( انظر3)

 .192: 1لعبد اهلل القصيمي، اجمللس العلمي السلفي، باكستان، ط 
 .10/116: رح صحيح البخاريعمدة القاري ش: ( انظر4)
 .22/116: املرجع السابق: ( انظر0)
 .194: ، ومشكالت األحاديث النبوية8/042: فتح الباري: انظر( 9)
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 االنقيووواد يف مبالغوووة، و اهلل إىل رجوعهوووا عووون كنايووة العووورش تحوووتب السوووجود تقييووودوقيوول أن 
 العورش حتوت تسوجد إهنوا فقولوه. احلقيقوة توراد وال، بالغوةامل ذلوك يف واملعوىن. ذلك متام عن وعبارة
 .(1)وأمته اخلضوع أكمل له خاضعة أهنا يعىن

 ما حسب على سائرة، الكوين ألمره خاضعة، هلل مسخرة الشمس أن عن عبارة فاحلديث
 .(2)خطابه تسمع، عاقلة كأهنا حىت، وقدر أراد

 هلل ن هوذه اآليوات الكونيوة تسوجدأ (3)قود سوبق يف مبحوث عبوديوة الكائنواتوالوواح أنوه 
سوجود كول شويء وأن  ،طوعوا وكرهوااهلل أعلم بكيفيته، وأن كل شيء يسجد هلل  حقيقياً  سجوداً 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳژ : تعواىل ، كموا قوال(4)مما خيتص بوه

  .(0) ژۀ   ہ       ہ  ہ    ۀں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ
 ،وعدول عن حقيقته ،لظاهر احلديث "وهذه األقوال اليت ذكرت ليس عليها دليل وخمالفة

 .(9)"به حييط ال علمنا إن ،نكيفه وال نكذبه فال غيب عن أخرب وإمنا
 
 : إنكار استئذان الشمس لطلوعها: رابعاا 
ملخالفات العقدية املتعلقة هبذه اآلية الكونية حتريف معوىن اسوتئذان الشومس الووارد يف من ا

 غابوت فلموا ،جوالس n اهلل ورسوول املسوجد دخلوت»: قوال z ذر أيبالسنة مون حوديث 
 فإهنوا: قوال ،أعلوم ورسووله اهلل قلوت: قوال ؟هوذه توذهب أيون تودري هل: ذر أبا يا قال ،الشمس
 مون فتطلوع جئوت حيوث من ارجعي: هلا قيل قد وكأهنا ،هلا فيؤذن ،السجود يف فتستأذن تذهب

                                           
 .193: مشكالت األحاديث النبوية( 1)
، 7/247: دار أم القوور ، القوواهرة التثريووب يف شوورح التقريووب، للحووافظ العراقووي، ، وطوورح9/223انظوور: فووتح البوواري: ( 2)

 .190: ومشكالت األحاديث النبوية
 .90: ( انظر3)
 .0/433: تفسري ابن كثري: ( انظر4)
 .44: ( اإلسراء0)
 .10/116: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ( انظر9)
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 .(1)«مغرهبا
 مبشووويئته وغروهبوووا وطلوعهوووا، خلالقهوووا طاعتهوووا بوووه يوووراد جموووازقيووول بوووأن اسوووتئذان الشووومس ف
 وهوذا، وغودوها رواحهوا يف تسوتأذنه كأهنوا وحوىت، عنوه فتعقول وينهاهوا يأمرهوا كأنوه حىت، وإرادته
 . (2)اخلضوع عن يعرب كله

ونقول يف ذلك مثل ما سبق يف السجود، وأهنا تسوتأذن حقيقوة، واهلل أعلوم بكيفيوة ذلوك، 
 فقد أخربنا أهنا تستأذن، ومل خيربنا كيف تستأذن.

 
 : إنكار حبس الشمس: خامساا 
ن أخالفووات العقديووة املتعلقووة هبووذه اآليووة الكونيووة إنكووار حبسووها لنوويب موون األنبيوواء، و موون امل

 يتعارع مع نواميس الكون، وحيدث له اضطرباً.هذا 
 ال: لقومووه فقووال ،األنبيوواء موون نوويب غوولا »: n اهلل رسووول قووال: قووالz هريوورة أيبعوون 
 وال ،سووقوفها يرفووع ومل بيوتووا بووىن أحوود وال ،هبووا يبوو  أن يريوود وهووو ،اموورأة بضووع ملووك رجوول يتبعوو 
 قريبووا أو العصوور صووالة القريوة موون فوودنا ،فغولا ،والدهووا ينتظوور وهووو ،فواتخل   أو غنموواً  اشوورت  أحود
 اهلل فوتح حوىت فحبست ،علينا احبسها اللهم ،مأمور وأنا مأمورة إنك: شمسلل فقال ،ذلك من
 .(3)«عليه

وحوبس الشومس علوى هوذا النويب "،لنيب من أنبيائوه وكرامةبآية  متعلق األمر نعن أ والواح
 مون أمور إال والقمور الشومس ومسوري الكون نواميس وما، (4)"من أعظم معجلاته، وأخص كراماته

 فوال، متاموا الوجهوة تغيوري حوىت أو، التوأخر أو، بوالتخلف خالقهموا أمرمهوا فوإذا ،الناس على املعتاد
 .(0)واهلل على كل شيء قدير وتعاىل سبحانه اهلل ألوامر االمتثال إال يسعهما

                                           
 (.106برقم ) 1/138: اإلميان فيه يقبل ال الذي اللمن بيان باح( صحيح مسلم، كتاح اإلميان، 1)
 .193: ية( مشكالت األحاديث النبو 2)
 .292: ( سبق خترجيه3)
 .9/131: تفسري القرطيب: ، وانظر9/223: الباري فتح( 4)
 .9/223: فتح الباري، و 3/032: املفهم ملا أشكل يف تلخيص كتاح مسلم: ( انظر0)
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 : إنكار جريان الشمس: اا دسسا
ذي موون املخالفووات العقديووة املتعلقووة هبووذه اآليووة الكونيووة إنكووار جرياهنووا، وأهنووا ثابتووة، وأن الوو

 .(1)يسري هو الفلك
ڦ  ڦ    ڦژ : يف آيووات كثووري أن الشوومس جتووري، فقووال تعوواىل kوقوود أخوورب اهلل 

 ژ ڃڄ           ڄ  ڃ  ڃ  ڄڄ
   ېۉ  ۉ  ې       ېژ : وقووووال تعوووواىل ،(2)

 ژې  ى   ى          ائ    
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ژ : ، وقووووووال تعوووووواىل(3)

 ژى           ائ  ائ  ەئ    ىې
أن نأخوووذ يف  "إىل غوووري ذلووك مووون اآليوووات، فيجووب علينوووا ،(4)
تفوت لقوول أحود خموالف لظواهر القورآن؛ ألننوا متعبودون مبوا يودل هذا األمر بظواهر القورآن، وأال نل

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ : قوال اهلل تعواىل ،ن الذي أنلل القرآن أعلم مبا خلقوأل؛... عليه القرآن

 ژٺ  ٿ     
عة علوووى أن وهوووذه اآليوووات الكرميوووات دالئووول قاطعوووة، وبوووراهني سووواط"،(9)،"(0)

 .(7)الشمس جارية ال ثابتة"
 
 

                                           
، ونقووووض 210، 2/213: واملوسوووووعة الكونيووووة الكوووورب  ،10/116: عموووودة القوووواري شوووورح صووووحيح البخوووواري: ( انظوووور1)

يموود اليحيووا،  ، وكتوواح النووور يف الوورد علووى موون قووال أن الشوومس ثابتووة واألرع حوهلووا توودور143: لكونيووةالنظريووات ا
 .23، 18: 3ط

 .2: ( الرعد2)
 .38: ( يس3)
 .33: ( األنبياء4)
 .14: امللك( 0)
م، تعليوق الشويخ التعليوق املختصور علوى القصويدة النونيوة البون القوي: ، وانظور3/283: عثيمونيسورة البقرة البن  تفسري( 9)

 .1/333: عبد السالم السليمان: صاحل الفوزان، أشرف على الطبع
األدلة النقلية واحلسية على جريان الشمس وسكون األرع وإمكان الصعود إىل الكواكب، للشيخ عبد العليل بن عبد  (7)

 .22: 3باز، مكتبة الرياع احلديثة، ط ابن اهلل 
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 : اعتقاد أن نور الشمس من نور الكرسي: سابعاا 
من املخالفات العقدية املتعلقة هبوذه اآليوة اعتقواد أن نوور الشومس جولء مون نوور الكرسوي، 

، واسووتدلوا علووى ذلووك بقووول (1)والكرسووي جوولء موون نووور العوورش، ونووور العوورش جوولء موون نووور السوورت
لوو جعول اهلل نوور مجيوع أبصوار اإلنوس والون والودواح والطوري يف عيو  »: لأنه قا z عكرمة

ونور  ،الشمس، ملا استطاع أن ينظر إليهامن سبعني حجابا دون  واحداً  عبد، مث كشف حجاباً 
، ونوور الكرسوي جولء مون سوبعني جولًءا مون نوور الشومس جولء مون سوبعني جولًءا مون نوور الكرسوي

العرش، ونور العرش جلء من سبعني جلًءا من نور السرت. فوانظر مواذا أعطوى اهلل عبوده مون النوور 
 .« عينيه وقت النظر إىل وجه ربه الكرمي عيانايف

 .(2)وهذا األثر ضعيف وال يثبت
 

 : اعتقاد أن اسم اهلل مكتوب على الشمس، أو أن نورها من نور اهلل: ثامناا 
اعتقوووواد أن اسووووم اهلل مكتوووووح علووووى  الكونيووووة موووون املخالفووووات العقديووووة املتعلقووووة هبووووذه اآليووووة

ك هنوى بعوض الفقهواء عون اسوتقبال الشومس وقوال يف علوة الشمس، أو نورها مون نوور اهلل، ولوذل
 .(3)اهلل نور من نورها ألن قال من ومنهم ،عليها مكتوح اهلل اسم أن: ذلك

 .n(4)وهذا مل يثبت به حديث عن النيب 
 

 : إنكار كون كسوف الشمس آية من آيات اهلل يخوف بهما عبادة: تاسعاا 
ة الكونيووة إنكووار كووون كسوووف الشوومس آيووة موون موون املخالفووات العقديووة املتعلقووة هبووذه اآليوو

                                           
 .7/486: تفسري ابن كثري: ( انظر1)
، 6/21: ، وذكره ابن حجور يف فوتح البواري-حبثيحسب –". ومل أجده رواه ابن أيب حامت": 7/486: ( قال ابن كثري2)

 ". ضعف فيه وإبراهيم ": ، مث قالعكرمة عن أبيه عن أبان بن احلكم بن إبراهيم عنوعلاه لعبد بن محيد 
إبوراهيم أمحود عبود احلميود، دار عوامل الكتوب، الريواع، : كشاف القناع عن منت اإلقناع ملنصور البهويت، حتقيوق: ( انظر3)

 .1/79: 1423ط عام 
 .2/289: دار السعادة مفتاح( 4)
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 آيات اهلل خيوف هبا عباده، وأن هذا أمر طبيعي.
، وأن النووواس يف هوووذا املقوووام طرفوووان (1)وقووود سوووبق الكوووالم علوووى منللوووة األسوووباح يف الشوووريعة

 : ووسط
 غال يف إثبات األسباح، وأن هذه أمور طبيعية.: الطرف األول
 مجيع ما قاله أهل اهليئة من حق وباطل. أنكر األسباح، ورد: والطرف الثاين

، وأنه آية خيوف اهلل هبا kأن كسوف الشمس له أسباح حسية يقدرها اهلل : والوسط
 . (2)عبادة
ليس من علم الغيب، واألحاديث الواردة عن أسباح الكسوف وحسابه والنظر يف ذلك ف
ر أو نفوي تووأث ،أحود القووولنيإال نفوي توأثري الكسوووف يف املووت واحليوواة علوى "لويس فيهووا nالنويب 

 ،ولوويس فيووه تعوورع إلبطووال حسوواح الكسوووف ،النووريين مبوووت أحوود أو حياتووه علووى القووول اآلخوور
 .(3)"ال يعلمه إال اهلل الذيخبار بأنه من الغيب إلوال ا

الوويت يوودفع بووه وفيهووا كووذلك بيووان أهنووا موون آيووات اهلل خيوووف هبووا عبوواده، واألموور باألسووباح 
 .(4)العتاقة والصالة والدعاء والصدقة ب nنيب ال موجب الكسوف من أمر

 وأفعواال ،العوادة حسوب علوى أفعواال هلل ألن ؛فيوه اهليئة أهل قدره ما ينايف ال ختويفا وكونه"
 .(0)"بعض على بعضهما ومسبب سبب كل على حاكمة وقدرته ،عنه خارجة

الشوووكل موون شوورط التخويووف أال يكوووون لووه سووبب، فووإن اهلل كوووون العووامل علووى هووذا "ولوويس
 .(9)"الذي يوجد فيه كسوف، ولو شاء لكونه على خالف ذلك
 أن: أوضووحها، متعووددة وجوووه موون "والتخويووف الووذي حيصوول ألهوول اإلميووان موون هووذه اآليووة

                                           
 .194: ( ص1)
 .وما بعدها 2/261: مفتاح دار السعادة: ( انظر2)
 .2/260: املرجع السابق: ( انظر3)
 .2/269: املرجع السابق: ( انظر4)
 .2/347: مناوي، دار املعرفةلل شرح الامع الصغري( فيض القدير 0)
 .3/128: حممد بن إبراهيم آل الشيخالشيخ فتاو  ورسائل ( 9)
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، منهوا الكسووف ذلوك يكوون أن وميكون، السواعة يودي بوني تكوون الويت بالكسووفات مذكر ذلك
ھ  ھ  ژ : k اهلل قوووال وقووود ال وكيوووف ؛السووواعة تقووووم أن خيشوووى فلًعوووا n النووويب قوووام ولوووذلك

 . ؟ (1) ژے    ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ      ڭ       
 ومتووام، تعوواىل اهلل قوودرة نفوووذ علووى دليوول وسووفلي ه علوي ووه العووامل هووذا يف مووا كوول فووإن وأيًضووا

 قوال كموا ؛ وخشويته خوفه باهلل العلماء عند يُوجب كله وذلك، همباالت وعدم، واستغنائه، قهره
 ألهنما ؛ بالتخويف خسوفهما هنا وخص   ،(2) ژ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇژ : تعاىل
، وقوعووه يكثوور مووا خبووالف، موجووع خموووف العظوويم والنووادر، عظيمووان طارئووان نووادران علويووان أمووران
 .غالًبا ذلك منه حيصل ال فإنه

 مون للجه وال وقوع وملوا، تعبودمها كانوت اليت لألمم الكثري الغلط من فيهما وقع فلما وأيًضا
 .(3)"تأثريهتما اعتقاد

 
 : الجزم بوقوع الكسوف: العاشر

ووقووووووع الووووولم بوقووووووع الكسووووووف،  الكونيوووووة مووووون املخالفوووووات العقديوووووة املتعلقوووووة هبوووووذه اآليوووووة
ال بوقوعووووه، و إال أنووووه ال جيوووولم  موووون علووووم الغيووووب واملسووووتقبل،سوووواح، ولوووويس يوووودرك باحل الكسوووووف
وقووووود خيطوووووئ، كأخبوووووار بووووو   ايب قووووود يصووووويبسووووووال يكوووووذح، ألنوووووه أمووووور حالقائووووول بوووووه  يصووووودق
هوول احلسوواح أهنووم يقولووون وبووني موون خيوورب عوون أ ،وفوورق بووني موون يعلوون ذلووك وجيوولم بووه"،(4)إسوورائيل
 .(0)"ذلك

                                           
 .6-7: القيامة (1)
 .28: فاطر (2)
كشووف املشووكل موون ، و 2/037: فووتح البوواري: ، وانظوور003-2/002: املفهووم ملووا أشووكل موون تلخوويص كتوواح مسوولم( 3)

، فقود ذكور سوبع 1/439: ، دار الووطن، الريواع، طعلوي حسوني البوواح: البون الووزي، حتقيوق حديث الصحيحني
 فوائد حلدوث الكسوف.

 .3/128: حممد بن إبراهيمالشيخ فتاو  ورسائل : ( انظر4)
 .1/198: املرجع السابق: ( انظر0)
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: حتديوود أهوول احلسوواح لوقووت الكسوووفن عوو tابوون تيميووة  اإلسووالموقوود سووئل شوويخ 
 أهول تصودقوا ال»: nالويت قوال فيهوا رسوول اهلل  إسورائيلبو   أخبوارحكم ذلك حكوم  أنفبني 
هووو احتمووال أ ن يكووون مووا ذكووروه حًقووا فيكووون موون  ذلووك والعلووة يف  ،(1)«تكووذبوهم وال الكتوواح

تموووال أ ن يكوووون موووا اخوووربوا بوووه كوووذبًا فيكوووون مووون صووودقهم مصووودقًا اح وأكوووذهبم مكوووذبًا حبوووق، 
 بالكذح.

املخووووربين عوووون الكسوووووف واخلسوووووف قوووود يكونووووون مصوووويبني يف حسوووواهبم فيكووووون ومووووثلهم 
 .(2) مكذهبم مكذبًا بصدق، وقد يكونون خمطئني فيكون مصدقهم مصدقًا بالباطل والكذح

 
 : تحديد عمر الشمس: عشر الحادي

حتديووود عمووور الشووومس يف املاضوووي بوووو  الكونيوووة ديوووة املتعلقوووة هبوووذه اآليوووةمووون املخالفوووات العق
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ               ٺژ،(3)مليوووووووار سوووووووونة، وأهنوووووووا تبقووووووووى قريبووووووووا مووووووون هووووووووذا الوووووووورقم 4446

 .(4) ژٿ  
: ال يعلمه إال هو، قال تعاىل واهلل سبحانه وتعاىل أخرب أن الساعة من علم الغيب الذي 

حئ    مئ    جئىئ  ی  ی    ی     ی  ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۈئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئژ 

يت  جث   مث  ىث  يث  حج    ىتجت  حت       خت   مت  يبحب  خب  مب  ىب  جبىئ  يئ

ہ  ہ  ہ  ژ : والشمس إمنا جتمع عند قيام الساعة، قال تعاىل ،(0) ژمج      جح  مح    جخ  

                                           

 (.4480برقم ) 848: ژ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿژ : ( صحيح البخاري، كتاح التفسري، سورة البقرة، باح1)
 .24/208: جمموع الفتاو ( 2)
 .217-2/219: املوسوعة الكونية الكرب : انظر (3)
 .94: النمل (4)
 .187: األعراف (0)
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 .(1) ژھ    ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ      ڭ       
 

 : سب الشمس: الثاني عشر
سوووب الشووومس، وقووود ورد النهوووي عووون  الكونيوووة مووون املخالفوووات العقديوووة املتعلقوووة هبوووذه اآليوووة

 وال الشمس وال النهار، وال الليل تسبوا ال»: n اهلل رسول قال: قال z جابر عنذلك، ف
 .(2)«قومل وعذابا لقوم، رمحة ترسل فإهنا الرياح وال القمر،

فهووي موون خملوقووات اهلل املسووورية بووأمره، وسووبها يعووود علوووى خالقهووا، وقوود قووال اهلل تعووواىل يف 
 .(3)«نهاريؤذين ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر اقلب الليل وال»: احلديث القدسي

 
 : في السجود للشمس عند طلوعها أو غروبها مشابهة المشركين: الثالث عشر

مشاهبة املشركني يف الصوالة عنود طلووع الشومس  الكونية من املخالفات املتعلقة هبذه اآلية
هلوا الكفوار، وقود هنوى النويب  دطان للشمس وعند ذلك يسجوعند غروهبا؛ فإنه وقت مقارنة الشي

n .عن الصالة يف هذه األوقات 
ومليوووود  ،وحتصوووويل األربوووواح ،فهوووذه الصووووالة يف وقووووت النهوووي فيهووووا مصوووولحة تكثووووري العبوووادة"
ويف تركهوا  ،وفيها مفسدة املشاهبة بالكفار يف عبادة الشمس ،والتقرح إىل رح األرباح ،الثواح

وكانووت  ،وفطووم النفوووس عوون املشوواهبة للكفووار حووىت يف وقووت العبووادة ،شووركمصوولحة سوود ذريعووة ال
فلووو شوورعت ملووا فيهووا موون املصوولحة  ،هووذه املفسوودة أوىل بالصووالة يف أوقووات النهووي موون مصوولحتها

 (4)"لفاتت مصلحة الرتك وحصلت مفسدة املشاهبة اليت هي أقو  من مصلحة الصالة حينئذ
                                           

 .6-9: القيامة (1)
 اجملموووع يف اهليثمووي قووال(، و 9760بوورقم ) 7/43: (، والطوورباين يف األوسووط2164بوورقم ) 4/136: يعلووى أيب مسووند( 2)

 وبقيوووة مجاعوووة، وضووعفه مجاعوووة وثقووه بشوووري، بووون دسووعي وفيوووه األوسووط، يف الطووورباين رواه : "(13331بوورقم ) 8/137
 ."ضعيف بإسناد يعلى أبو ورواه ثقات، رجاله

 (.2249برقم ) 4/1792: ، باح النهي عن سب الدهروغريها األدح من األلفاظمسلم، كتاح  ( صحيح3)
  .2/149: مفتاح دار السعادة( 4)
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المشـرق" بصـيغة "ناقضـه حيـث ورد فيـه لفـ زعـم تالطعـن فـي القـرآن و : الرابع عشر

 .اإلفراد، والتثنية، والجمع
نوه إ: من املخالفات العقدية املتعلقة هبوذه اآليوة الكونيوة زعمهوم التنواقض يف القورآن، فقوالوا

گ  ژ : يف قولوووه تعووواىلمووورة بصووويغة اإلفوووراد املشووورق فوووورد لفوووظ  ،يف القووورآن آيوووات متناقضوووةورد 

 ژ   ڳگ  ڳ
، (2)ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ : يف قولووه تعوواىل التثنيووة  بصوويغة، وموورة (1)

 ، وهذا تناقض.(3) ژٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  ژ : يف قوله تعاىل بصيغة المعومرة 
 املوراد ،(4) ژ ڳگ  گ  ڳژ  ": قولوهن إ: وقود بوني أهول العلوم املوراد بوذلك، فقوالوا

 ثالمثائوووة هوووي الووويت الشووومس مشوووارق مووون مشووورق بكووول صوووادق فهوووو، واملغووورح املشووورق جووونس بوووه
 كوول الشوومس منووه تشوورق الووذي املشوورق للووهف ،كووذلك هووي الوويت مغارهبووا موون مغوورح وكوول، وسووتون
 .يوم كل فيه تغرح الذي واملغرح يوم

. اومغرهبمووو الصووويف ومشووورق، الشوووتاء مشووورق يعووو  ،ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ : وقولووه
 .ومغرهبما والقمر الشمس مشرق: وقيل

. وسوتون ثالمثائوةال ومغارهبوا الشومس مشارق: أي ژٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  ژ : وقوله
 .(0)"ومغارهبا والكواكب والقمر الشمس مشارق: وقيل

 
 : األقوال واأللفاظ المخالفة: عشر الخامس

                                           
 .110: البقرة (1)
 .17: ( الرمحن2)
 .43: ( املعار 3)
 .110: لبقرةا (4)
، 22: 1يموود األمووني الشوونقيطي، مكتبووة ابوون تيميووة، القوواهرة، ط  الكتوواح آيووات عوون االضووطراح إيهووام دفووع: ( انظوور0)

 .9/970، وأضواء البيان 4/447: فتح الباري، 7/462: تفسري ابن كثريو 
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 : عباد الشمس""تسمية بعض اللهور بو -1
  اهلل تعبوود إمنوواوهووي  ،وهووو تعبيوود لغووري اهلل الشوومس تعبوود الاللهووور  أموور ال جيوووز ألن هووذاو 
k ۋ  ۋ    ٴۇۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ ژ : تعووووواىل اهلل قوووووال كموووووا

 .(1)ژۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       ائ  
 .(2)"العبارات من ذلك وحنو، الشمس كمراقبة العبودية ذكر فيها ليس أخر  عبارة يقال وإمنا"

 
 : عبد الشمس" "التسمية بو -2

 يعبووودون املشوووركون كوووان": t وهوووذا تعبيووود لغوووري اهلل، قوووال شووويخ اإلسوووالم ابووون تيميوووة
 بووون الووورمحن عبووود اسوووم كوووان كموووا الكعبوووة، عبووود بعضوووهم فيسووومون اهلل؛ لغوووري وأوالدهوووم أنفسوووهم
 منووواف، عبووود بووون مشوووس عبووود واسوووم هريووورة، أىب اسوووم كوووان كموووا مشوووس، عبووود وبعضوووهم عووووف،
 فيووه يضوويفون ممووا ذلووك وغووري منوواة عبوود وبعضووهم العوول ، عبوود وبعضووهم الووالت، عبوود وبعضووهم
 .باهلل يشرك قد مما ذلك غري أو بشر أو وثن أو مشس من اهلل، غري إىل التعبيد

 .(3)"وحده هلل وعبدهم ذلك n النىب فغري .املسيح عبد النصار  تسمية ريونظ

                                           
 .37فصلت:  (1)
 .374: لفظيةمعجم املناهي ال: ، وانظر3/118: ( جمموع فتاو  ورسائل ابن عثيمني2)
 .383، 379: معجم املناهي اللفظية: ، وانظر1/378: جمموع الفتاو  (3)
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 األحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه اآلية الكونية: 
 ورد يف هذه اآلية الكونية عدد من األحاديث املوضوعة والضعيفة واملتعلقة بالعقيدة، ومنها:

 : على الشمس nدعاء النيب  -1
: إىل الشومس حوني غابوت، فقوال nنظر رسوول اهلل : قال c مروبن ععن عبد اهلل 

يف نوووووار اهلل احلاميوووووة، لووووووال موووووا يلعهوووووا مووووون أمووووور اهلل، ألحرقوووووت موووووا علوووووى ، يف نوووووار اهلل احلاميوووووة»
 .(1)«األرع
 
 : القمر ثوران عقريان يف النارالشمس و  -2
 .(2)«الشمس والقمر ثوران عقريان يف النار»: nقال رسول اهلل : قال zأنس عن 

وران يف النووار يوووم ثووإن الشوومس والقموور »: قووال nأن رسووول اهلل  zهريوورة وعوون أيب 
: أحسوبه قوال: وتقوول nأحودثك عون رسوول اهلل : وموا ذنبهموا؟ فقوال: . فقال احلسون«القيامة

 .(3)وما ذنبهما
 .(0)"القيامة يوم (4)مكوران والقمر الشمس": وقد ورد احلديث عند البخاري بلفظ

 

                                           
 ،0/162 تفسريه يف كثري ابن وذكره إسناده ضعيف"،"وقال حمققه:  (،9634برقم ) 11/029: اإلمام أمحد ( مسند1)

 الريمووك، يووم وجودمها للتونيا زاملتيوه مون عمورو بن اهلل عبد كالم من ولعله نظر، احلديث هذا رفع صحة ويف: "وقال
 ."أعلم واهلل

ال يصووح". وقووال ابوون كثووري ": 1/239(، قووال ابوون الوووزي يف املوضوووعات 4119بوورقم ) 7/148: مسووند أيب يعلووى (2)
 ".هذا حديث ضعيف؛ ألن يليد الرقاشي ضعيف": 8/326

 10/243: 1العلوم واحلكم، املدينة، طعادل بن سعد، مكتبة : ( مسند البلار، أليب بكر أمحد بن عمرو البلار، حتقيق3)
 رو  نعلووم وال ،اإلسوناد هبوذا الوجوه هوذا مون إال هريورة أيب عوون يورو  نعلموه ال احلوديث هوذا": (، وقوال8969بورقم )
  ".احلديث هذا إال ،سلمة أيب عن الدانا  اهلل عبد

 .4/238: أي يلفان وجيمعان ويلقيان فيها. النهاية يف غريب احلديث واألثر (4)
 (.3233برقم ) 910: كتاح بدء اخللق، باح صفة الشمس والقمرصحيح البخاري، (0)
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 : جتلي اهللخشوع الشمس عند  -3
إن الشومس والقمور خ ل قوان مون خ ل وق اهلل، وإهنموا ال »: حديث الكسوفبعض ألفاظ يف 

 .(1)«إذا جت  لى لشيء من خلقه خشع له kينكسفان ملوت أحد وال حلياته، ولكن اهلل 
 
 : ال ختر  الشمس حىت ينخسها سبعون ألف ملك -4
 ،الصولت أيب بون أميوة يف n النويب عون جواء موا أرأيوت: له قال أنه c عباس بنا عن
 : قوله أنكرنا قالوا ؟شعره من أنكرمت فما حق هو: قال ،قلبه وكفر ،شعره آمن

 محراء يصبح لوهنا يتوردُ  . .والشمس تطلع كل آخر ليلة  
 لدُ ووجت وإال معذبةً  إال  لهاس  تأىب فما تطلع هلم يف ر  

 ينخسوها حوىت قوط الشومس طلعوت موا بيوده نفسوي والوذي: فقوال ؟جتلد الشمس بال فما
 دون موون يعبوودون  قوووم علووى أطلووع ال: فتقووول ،اطلعووي اطلعووي: هلووا فيقولووون ،ملووك ألووف سووبعون
 أن يريووود شووويطان فيأتيهوووا ،آدم بووو  لضوووياء فتشوووتعل ،بوووالطلوع يأمرهوووا اهلل عووون ملوووك فيأتيهوووا ،اهلل

 خووورت إال قوووط الشووومس غربوووت وموووا ،حتتهوووا اهلل فيحرقوووه قرنيوووه بوووني فتطلوووع ،الطلووووع عووون يصووودها
  .(2)"حتتها اهلل فيحرقه ،عينيه بني فتغرح السجود عن يصدها أن يريد شيطان فيأتيها ،ساجدة

                                           
: اإلموووووام أمحووووود مسوووووند(، 1480بووووورقم ) 174: ( سووووونن النسوووووائي، كتووووواح الكسووووووف،نوع آخووووور مووووون صوووووالة الكسووووووف1)

الغوولاي أيب حاموود عوون هووذا احلووديث وقوود نقوول عوون  – فووتح البوواري(، قووال ابوون حجوور يف 18301بوورقم ) 33/260
 ".قد أثبته غري واحد من أهل العلم، وهو ثابت من حيث املعىن أيضا": 2/037 -ار هذه الليادةإنك

ن اسوونادها ال إولوويس األموور يف هووذه الليووادة كمووا قالووه أبووو حاموود فوو": 2/269مفتوواح دار السووعادة القوويم يف  وقووال ابوون
وهلذا ال توجد  ،من كالم بعض الرواةلكن لعل هذه اللفظة مدرجة يف احلديث  ؛كلهم ثقات حفاظ  رواته ،مطعن فيه

فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة الىت  ..بضعة عشر صحابيا. nفقد رواها عن النيب  ،يف سائر أحاديث الكسوف
جمموع الفتاو  : ". وانظرفمن ههنا خناف أن تكون أدرجت يف احلديث إدراجا ،ذكرت يف حديث النعمان بن بشري

30/177. 
 االلبواس ومليول اخلفواء كشوف،  1/07: فويض القودير: ، وإسناده ضوعيف، انظور4/6: التمهيد، 1/392: ( االستذكار2)

أمحد القالش، مؤسسة الرسالة، : تصحيح العجلوين، حممد بن مساعيلإل الناس ألسنة على االحاديث من اشتهر عما
 .1/16: 2ط 
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 : zاعتقاد أن الشمس حبست لعلي  -5
 أرسووول مث ،(1)صووولى الظهووور بالصوووهباء n اهلل رسوووولأن  xعمووويس  بنوووت أمسووواء عووون

ور يف رأسوه nالنويب  فوضوع، العصور nصلى النيب  وقد فرجع، حاجة يف علياً  ج  ، فنوام علوي ح 
 علووى بنفسووه احتووبس عليوواً  عبوودكإن  لهوومال»: nالنوويب  فقووال، الشوومس غابووت ىتحوو حيركووه فلووم
 .(2)«الشمس عليه فُرد   ،نبيه

 
 

                                           
 .3/430: 2، بريوت، طلياقوت احلموي، دار صادر معجم البلدان: ( موضع قريب من خيرب. انظر1)
 .102 - 147، 24/144: 2أليب القاسم الطرباين، حتقيق: محدي السلفي، دار الرشد، الرياع، ط الكبري املعجم (2)

شووعيب األرنووا وط، مؤسسووة الرسووالة، : للطحوواوي، حتقيووق اآلثووار مشووكل شوورحوحكووم عليووه حمقووق الكتوواح بالوضووع، و 
كووم عليووه حمقووق الكتوواح بالضووعف، وذكووره ابوون الوووزي يف ، وح(1398، 1397) قمبوور  64-3/62: 2بووريوت، ط
 .(997برقم ) 2/116: املوضوعات
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 املبحث الثالث
 

 الــــــقــــــمــــــــر
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القاف وامليم والراء أصل صحيح يدُل على بياع  يف شيء، مث يتفر ع : القمر في اللغة
 .(1)ُقمري: ، وتصغري القمرق م ر الس ماء، مس ي قمراً لبياضه: من ذلك الق م ر. و منه

وراُء  وليلوة  ...إىل آخر الشهر مُس ي ق م راً لبياضوه بعد ثالثأن القمر : (2)الصحاحويف  ق م 
يئة .أي وأ ق م ر ن ا  ،وأقمرت ليلتنا أي أض اءت   ،أي ُمض   طلع علينا الق م ر 

 .(3)عهو جرم صغري غري ملتهب، كروي الشكل سيار تابع لألر : وفي االصطالح
ة ضووء الشومس جسم مساوي يدور حول األرع... يضيء بواسط: ويف املوسوعة الفلكية

 .(4)املنعكس عليه
معظمهووووا جوووواءت مقرتنووووة بلفظووووة ، (0) ( موضووووعاً 29وقوووود ورد لفووووظ القموووور يف القوووورآن يف )

 .(9)موضعاً  (18يف ) الشمس
 .(7)( حديثاً 32ووردت يف السنة يف )

 
 

                                           
 . 0/20: مقاييس اللغةمعجم ( 1)
 . 2/768: ( الصحاح2)
 .18/318: املوسوعة العربية العاملية: انظر (3)
 .347: املوسوعة الفلكية (4)
 .632: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: ( انظر0)
  .632: ملرجع السابقا (9)
 .7: فهرس األحاديث الكونية والطبية: انظر( 7)
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 : -القمر –الدالئل العقدية لآلية الكونية 

 عظيمة آيةعلمه وحكمته، فهو القمر آية من آيات اليت تدل على خالقها وعلى قدرته و 
ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ   ژ: تعاىل قال وكربيائه، الرح عظمة على

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ائ    ائ  ەئ  

ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی      ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ          ۆئ  ۆئ  

 .(1)ژی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  
 tكوالم ابون القويم   - (2)عون اآليوة الكونيوة الشومس -وقد سبق يف املبحوث السوابق 

 .(3)"مل يقسم بشيء من خملوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر"k بأن اهلل
 كووواخليط اهلل يُبديوووه كيوووف آياتوووه، وعجائوووب القمووور إىل وانظووور": عووون القمووور tوقوووال 
 مث ومتامووه، وكمالووه إبووداره إىل ينتهووي حووىت ليلووة كوول   فشوويئاً  شوويئاً  ويتكاموول ه،نووور  يتلايوود مث الوود قيق،
 معاشووهم يف العبوواد مواقيووتُ  ذلووك موون ليظهوور األوىل؛ حالتووه علووى يعووود ىتحوو النقصووان يف يأخووذ

 مون ذلوك يف موا موع العوامل حسواحُ  بوه وقام والسنون، األشهر به فتمي لت ومناسكهم، وعباداهتم
 .(4)"اهلل إال   حُيصيها ال اليت والعرب واآليات احلك م

علووى املسووائل  قمرالسووتدالل بووالوملووا كووان القوورآن كثوورياً مووا يقوورن بووني الشوومس والقموور كووان ا
إن شواء اهلل  -، وسأشوري إىل ذلوك شومسهوو نفوس االسوتدالل بال –يف مواضع كثورية  -العقدية
 .-تعاىل

 
 

                                           
 .43-37: يس (1)
 . 203: ص (2)
 .334-1/333: ( مفتاح دار السعادة3)
 .1/339: املرجع السابق (4)
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 : وجود اهلل: أوالا 
ه ملقو  pيف مناظرة إبراهيم سبق يف مبحث اآلية الكونية الشمس االستدالل هبا 

من ضمن بالقمر  pستدل إبراهيم انه املستحق للعبادة، وكذلك أ، و (1)على وجود اهلل
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ   ژ: ، قال تعالوأنه املستحق للعبادة على وجود اهلل تهأدل

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  

  .(2) ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
ذكر من األدلة على وجوده  kأن اهلل  (3)-الشمس– يف املبحث السابق ذكركما 

 ،تقديره منازل  وقدرته التامة العظيمة خلق الشمس، وكذلك يف هذا املوضع فإن خلق القمر، و 
 ضئيال الشهر من ليلة أول يف يطلع"،(4)الشهور مضي على به يستدل ،آخر سريًا يسري وجعله
 كان وإن - ضياء ازداد ارتفع كلما مث منللة، ويرتفع الثانية، الليلة يف نورًا يلداد مث النور، قليل
 آخر إىل النقص يف يشرع مث عشرة، الرابعة الليلة يف نوره يتكامل حىت -الشمس من مقتبًسا
 على ضح بني  ، دليل وأ(9)"-(0)وهو أصل العذق  – القدمي كالعرجون يصري حىت الشهر،

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ژ: ، قال تعاىلkوجود اهلل 

ەئ  ەئ   وئ   وئ   ائائ      ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى    

جئ    یۇئ  ۇئ          ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  ی

                                           
 .201: ص( 1)
 .76-77: األنعام (2)
 .202: ص( 3)
 .9/070: ابن كثريتفسري ، و 10/29: ، وتفسري القرطيب23/6: تفسري الطربي: انظر( 4)
 .10/33: تفسري القرطيب( 0)
 .9/070: تفسري ابن كثري (9)



289 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 .(1) ژحئ  مئ  ىئ  
أي دلووويالن علوووى وجوووود  "،(2)«إن الشووومس والقمووور آيتوووان موون آيوووات اهلل»: nقولووه ويف 
 .(3)اإلهلية"وقهره، وكمال  ،احلق سبحانه
 
 : الربوبية توحيد: ثانياا 

موووووا و  وات واألرعالسووووومرح اخيووووورب أنوووووه  kالووووورح هوووووو اخلوووووالق املووووودبر املتصووووورف، واهلل 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ژ: ، قووووووووووال تعوووووووووواىل(4)هموووووووووا، وموووووووووون ذلووووووووووك القموووووووووربين

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ېى  ى           ائ  ائ   ژ: ، وقووووووووووووال تعوووووووووووواىل(0)ژٿ

ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ           ژ: ، وقوووووال تعووووواىل(9)ژەئ  

 .(7) ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  
 سووبحانه القووهوخ ربووه بوول ،مووا بوجووه نفسووه يف لووه تصوورف الخملوووق موودبر مسووخر،  القمرفوو

ڻ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ژ: يتصرف به كيف شاء، قال تعاىل

 .(8) ژ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
اللهوووووم »: كوووووان إذا رأ  اهلوووووالل، قوووووال n أن النووووويب zطلحوووووة بووووون عبيووووود اهلل عووووون و 

                                           
 .43-37: ( يس1)
 .0: ( سبق خترجيه ص2)
 .2/002: املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاح مسلم( 3)
 .7/89، 3/429: تفسري ابن كثري، و 3/904: تفسري البغوي: ( انظر4)
 .0: ( الصافات0)
 .33: ( األنبياء9)
 .19-10 :( نوح7)
 .04: ( األعراف8)
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 . (2)«السالمة واإلسالم، ريب وربك اهللميان، و علينا باليمن واإل (1)لهلأه
 وعلوى ...،شويء خلوق موا تودبري يف يشاركه أن للخالق تنليه"، «اهلل وربك ريب»: قولهيف و 
 إىل ال الصووووووووانع صوووووووونع إىل لووووووووكذ يف وااللتفووووووووات ،املربوووووووووح إىل ال الوووووووورح إىل فيووووووووه التوجووووووووه أن

 .(3)"املصنوع
 رسوول كوان: قوال c عمور ابن اهلل عبدعن فإذا رأ  اهلالل كرب،  n وهلذا كان النيب

 والسووووووالمة واإلميووووووان، بوووووواألمن علينووووووا أهلووووووه اللهووووووم أكوووووورب، اهلل »: قووووووال اهلووووووالل رأ  إذا n اهلل
 .(4)«اهلل وربك ريب وترضى، حتب ملا والتوفيق واإلسالم،
 موون أكوورب أنووه واعتقوواد ،هلل تعظوويم والتكبووري وكربيائووه، الوورح عظمووة علووى عظيمووة آيووة ألنووه"
 .(0)"منه أكرب شيء ال وأنه ،شيء كل

 
 : توحيد األسماء والصفات: ثالثاا 
 : صفة العلم والقدرة -1

 ،ة اهلل وعلموووهقووودر  بيوووان االسوووتدالل خبلقهوووا علوووى كموووال (9)قووود سوووبق يف مبحوووث الشووومس
 ام واحود، دليول، وأن يف جعله الشمس ضياًء والقمر نوراً، ويف جرياهنما على نظوسلطانه وعظيم
 .وقدرته اهلل علمعلى  دالئلال أعظم من

                                           
 أهله". "كذا عند الرتمذي، وعند أمحد (1)
بووورقم  3/17: سووونداملو  ،(3401) بووورقم 040: ، كتووواح الووودعوات، بووواح موووا يقوووول عنووود ر يوووة اهلووواللالرتموووذيسووونن  (2)

 حسووونه إمنوووا": 4/326" الربانيوووة الفتوحوووات"يف عوووالن بووونوقوووال ا غريوووب، حسووون حوووديث: الرتموووذي قوووال (،1367)
 .(1819برقم ) 4/433: السلسلة الصحيحةانظر "، و السند هبذا: أي غريب،: الرتمذي وقول لشواهده، يالرتمذ

 .0/130: فيض القدير (3)
حوديث صوحيح  ": األلبواين قوال ،(1987) بورقم 2/7: ، كتاح الصوم، باح ما يقال عند ر يوة اهلواللالدارمي سنن (4)

حممد ناصر الدين األلباين، دار املعارف، الريواع، : بن تيمية، حتقيقالكلم الطيب لشيخ اإلسالم ا: بشواهده". انظر
 .136: 1ط 

 .3/204: 1( فقه األدعية واألذكار، لعبد الرزاق بن عبد ايسن البدر، دار ابن القيم، الدمام، ط 0)
 .204: ص (9)
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ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ          ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ژ: ويف قولوووه تعووواىل

 ژېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  
، دليووووول علوووووى (1)

منوازل، فوأول موا يبودو صوغريًا، مث يتلايود  هسلطان القمر بالليل، وقدر " علجحيث قدرته وعلمه، 
نُوووره وجرمووه، حووىت يستوسووق ويكموول إبووداره، مث يشوورع يف الوونقص حووىت يرجووع إىل حالووه األول يف 

 .(2)"متام شهر
ويف آية أخر  بعد أن ذكر التقدير للشمس والقمر، بني أن هوذا التقودير مون عليول علويم، 

 .(3) ژڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ   ژ: تعاىلقال 
 
 : صفة الرؤية والعلو -2

، وحيوووث قووورن (4)الر يوووة والعلوووصوووفة علووى ا سووبق يف مبحوووث الشووومس بيووان االسوووتدالل هبووو
 القموور بالشوومس يف نفووس احلووديث؛ فإنووه يسووتدل بووه نفووس االسووتدالل موون إثبووات ر يووة اهلل تعوواىل

مون جهوة و وعلوه، وأن املؤمنني يرون رهبم كما يرون الشمس والقمر صحواً ليس دوهنا سحاح، 
 العلو.

 
 : توحيد األولوهية: رابعاا 

، وحيوووث قووورن القموووور (0)علووووى توحيووود األلوهيوووةا سوووبق يف مبحوووث الشووومس االسوووتدالل هبووو
نفووس وجووه داللووة بالشوومس يف اآليووات القرآنيووة كووان وجووه الداللووة منووه علووى توحيوود األلوهيووة هووو 

املسووووخر لووووه هووووو  –القموووور  –الشوووومس علووووى توحيوووود األلوهيووووة، فووووإن اخلووووالق هلووووذه اآليووووة الكونيووووة 

                                           
 .43-36: يس( 1)
 .4/248: تفسري ابن كثري (2)
 .69: األنعام( 3)
 .200: ص (4)
 .207: ص (0)
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 يفرد بالعبادة كما أنه املتفرد باخللق والتسخري.املستحق للعبادة، والذي جيب أن 
ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ   ژ: قال تعاىل

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ   ژ: وقال تعاىل، (1) ژۇۆ  ۆ  ۈ  

ڀ   ڀ  ٺ     ٺ     ٺ      ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 .(2) ژڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ  
 
 : القلبية بعض أنواع العبادات -1
 : االستعاذة باهلل -أ

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ژ: قوووال تعووواىل

 ژڄ  
أي دخوول يف اخلسوووف، وأخووذ الغيبوبووة وأظلووم، أو : القموور، وإذا وقووب: والغاسووق ،(3)

 .(4) دخل يف الظلمة
 nالنوويب أن  xعوون عائشووة باالسووتعاذة موون القموور إذا وقووب، ف  nالنوويب وقوود أموور 

 .(0)«الغاسق إذا وقب ، فإن هذا هوتعوذي باهلل من شر هذايا عائشة، »: فقال القمرنظر إىل 
 : اليقين واإلخالص -ب

اً، قوووال والتفكووور فيهوووا يليووود القلوووب يقينووواً وإميانووو -ومنهوووا القمووور –الكونيوووة إن ر يوووة اآليوووات 
 ژٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ : تعووووووواىل

                                           
 .91: ( العنكبوت1)
 .33-26: ( لقمان2)
 .3-1: الفلق (3)
 .8/030: ، وتفسري ابن كثري4/720: ، وتفسري البغوي33/433: تفسري الطربي: انظر (4)
بوووورقم  43/8: (، واملسووووند3399بوووورقم ) 033: كتوووواح تفسووووري القوووورآن، بوووواح وموووون سووووورة املعوووووذتني: سوووونن الرتمووووذي (0)

 (.372برقم ) 714/ 1: السلسلة الصحيحة: هذا حديث حسن صحيح، وانظر: (، وقال الرتمذي20832)
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 .(2)"وموقناً  عاملاً  ليكون ذلك نريه أي"،(1)

بعد غياح القمر، وأنه تربأ من الشرك، ووجه  pقول إبراهيم  kكر اهلل مث ذ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ژ: ، خملصاً له، فقال تعاىلkوجهه هلل 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  

 .(3) ژہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
 

، حيوث أمور هوذه اآليوة إىل اإلخوالص هلل عند ر يوة n ويف حديث الكسوف حث النيب
 .(4)باملبادرة بالعبادة هلل تعاىل

 
 : القسم -2

، وحيث قرن القمر بالشمس، فإنه ذكر (0)اهلل هباإقسام الشمس املبحث السابق سبق يف 
 .(9)ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     ژ: معها يف اآليات املقسم هبا، قال تعاىل

  سوووقر أنعلوووى أقسوووم تعووواىل بوووالقمر، وبالليووول وقوووت إدبووواره، والنهوووار وقوووت إسوووفاره، كموووا 
املذكورات على آيات اهلل العظيموة، الدالوة علوى  هذه الشتمال  ،العظام األمور إحد  -جهنم–

ائ   ژ: ، فقوال تعواىل(7)طانه، وعموم رمحته، وإحاطة علموهلكمال قدرة اهلل وحكمته، وسعة س

                                           
 .70: األنعام (1)
 .3/261: تفسري ابن كثري (2)
 .78-77: ( األنعام3)
 .3/339: مسلم بفوائدإكمال املعلم ( 4)
 .293: ص (0)
 .2-1: الشمس (9)
 .1/867: تفسري السعدي، و 4/039: تفسري البغوي: انظر (7)
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 .(1)ژەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ         
 
 : التوسل -3

 ،اللهم فالق اإلصباح»: nبيان أن من دعاء النيب  (2)الشمس: سبق يف املبحث السابق
وأمتعوو   ،وأغنوو  موون الفقوور ،اقووض عوو  الوودين ،والشوومس والقموور حسووبانا ،وجاعوول الليوول سووكنا

  .(3)«بسمعي وبصري وقويت يف سبيلك
ومنووووه جعووول الشوووومس  - بوووه نفسوووهمووون أفعالووووه مبووووا وصوووف  kوأن هوووذا توسووول إىل اهلل 

ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ: يف قولووووووه تعوووووواىل - حسووووووباناً  والقموووووور

  .(4) ژڄ  ڄ      ڦڦ  ڦ  ڦ 
 

 : اإليمان بالرسل: خامساا 

 ژھ  ھ  ے  ے  ژ : قووال تعوواىل
، وقوود كووان هووذا يف زموون رسووول اهلل (0)

n  (9)مد ، وهو من األدلة واآليات البينة على نبوة حمn. 
عووون أنوووس بووون مالوووك آيوووة، فوووأراهم انشوووقاق القمووور،  nفقووود سوووأل أهووول مكوووة رسوووول  اهلل 

z سوووأل أهووول مكوووة النووويب »: قوووالn ھ   ژ: ، فقوووال، فانشوووق القمووور مبكوووة مووورتنيآيوووة

                                           
 .30-32: املدثر (1)
 .291: ص (2)
 .291 : ( سبق خترجيه3)
 .69: ( األنعام4)
 .1: القمر (0)
عبد املعطي القلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط : دالئل النبوة أليب بكر أمحد بن حسني البيهقي، حتقيق: انظر (9)

 .239-230: سالميةوالرباهني العلمية على صحة العقيدة اإل، 470، 7/472: فسري ابن كثريتو، 2/292: 1
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 .(1)« ژھ  ے  ے  
ق ني، حوىت  nول اهلل رسأن أهل مكة سألوا  zه عنو  أن يريهم آية، فأراهم القمر ش 

ر اء بينهما رأوا ح 
(2). 

شوقني حوىت نظوروا   n انشوق القمور علوى عهود رسوول اهلل: قال zعن ابن مسعود و 
 .(3)«اشهدوا»: n قال رسول اهللإليه، ف

وصووف وجووه كأنووه قطعووة قموور، ففووي قصووة توبووة كعووب بوون مالووك  n ويف مشائوول الرسووول
zفلما سلمت على رسول اهلل »: ، قال n ،  وكوان رسوول  ،وروهو يربق وجهه مون السور
 .(4)«وكنا نعرف ذلك منه ،إذا سر استنار وجهه حىت كأنه قطعة قمر n اهلل

بوووول مثوووول  ،ال: قووووال ؟مثوووول السوووويف  n ه النوووويبأكووووان وجوووو »: z سووووئل الوووورباءوقوووود 
 .(0)«القمر
بووول مثووول : فقوووال zكوووأن السوووائل أراد أنوووه مثووول السووويف يف الطوووول، فووورد عليوووه الووورباء "
بل فوق : ال؟ فقالأي يف التدوير، وحيتمل أن يكون أراد مثل السيف يف اللمعان والصق ،القمر

 .(9)"ذلك، وعدل إىل القمر لمعه الصفتني من التدوير واللمعان
 

 : اإليمان باليوم اآلخر: سادساا 
، (7)بيوووان االسوووتدالل هبوووا علوووى اإلميوووان بووواليوم اآلخووور الشووومس: املبحوووث السوووابقسوووبق يف 

دالل وحيوووث قووورن القمووور بالشووومس؛ فإنوووه يسوووتدل بوووه علوووى اإلميوووان بووواليوم اآلخووور بووونفس االسوووت

                                           
 .93: ( سبق خترجيه1)
 (.3897برقم ) 733: ، كتاح مناقب األنصار، باح انشقاق القمرالبخاري( صحيح 2)
 .93: ( سبق خترجيه3)
 (.3009برقم ) n :981، كتاح املناقب، باح صفة النيب صحيح البخاري( 4)
 (.3002برقم ): n :981كتاح املناقب، باح صفة النيب   صحيح البخاري (0)
 .24/113: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 8/122، 9/073: الباري فتح( 9)
 .293: ص (7)
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 بالشمس.
 لعوول النوواس يوقنووون بلقوواء رهبووم، -ومنهووا القموور -ل اآليووات أنووه يفص وو kوقوود ذكوور اهلل 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ   ژ: تعوووووووووواىل فقووووووووووال

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ   ژ: مث قووووووال، ژڄڄ  ڄ           ڄ  ڃ  ڃڃ  

 ژڇ  
 أيهووا علوويكم، هبووا احتجاًجووا لكووم فيبينهووا كتابووه، آيووات رب كووم لكووم يفصوول "أي (1)

 اآلهلووووة عبووووادة عوووون وتنلجووووروا ووعيووووده، بوعووووده فتصوووودقوا إليووووه، واملعوووواد اهلل، بلقوووواء لتوقنوووووا ،النوووواس
 .(2)"ذلك أيقنتم إذا العبادة له وختلصوا واألوثان،

، وجوه الداللوة علوى البعوث، مون جهوة أن (3)الشومس: بقاملبحوث السواكر أيضاً يف وكما ُذ 
قووادر علووى البعووث بعوود املوووت،  - القموورالشوومس و ومنهووا  -الووذي خلووق هووذه اآليووات العظيمووة 

 وإعادة اخللق. 
إن أول زمورة »: أهنوم علوى صوورة القمور، فقوال nالنوة بوني تودخل  (4)ويف بيان أول زمرة

لكول  ،كوكوب دري يف السوماء  ءالويت تليهوا علوى أضوو و  ،تدخل النة على صورة القمر ليلة البودر
 .(0)«وما يف النة أعلح ،ير  مخ سوقهما من وراء اللحم ،امرئ منهم زوجتان اثنتان

زموورة  يوودخل النوة موون أموويت سوبعون ألفوواً »: قووال nأن رسوول اهلل  zعون أيب هريوورة و 
 .(9)احلديث «منهم على صورة القمر ،واحدة
وهووي ليلووة أربعووة  ،كمالووهو  ،صووفة القموور ليلووة متامووهأهنووم يف إشووراق وجوووههم علووى : يعوو  "
حبسووب  متفاوتووةهووذا أن أبووواح النووة ومقتضووى  ،يف تلووك الليلووة دراً بووذلك مسووي القموور بووو  ،عشوور

                                           
 .2: الرعد (1)
 .4/433: تفسري ابن كثري: ، وانظر13/110: ( تفسري الطربي2)
 .294: ص (3)
 .3/63: شرح النووي على مسلم: . انظرالماعة يف تفرقة بعضها يف اثر بعض: اللمرة (4)
 (.2834برقم ) 4/2178: كتاح النة وصفة نعيمها وأهلها، باح أول زمرة تدخل النة  مسلم صحيح( 0)
 1/168: ، كتاح اإلميان، باح الدليل على دخول طوائف من املسلمني النة بغري حساح وال عذاحصحيح مسلم (9)

 .(217)برقم 
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 .(1) "درجاهتم
علووى ركوووح  – (2)امووتأل نووورًا بإبوودارهومنهووا القموور إذا  - بآيووات الليوولاهلل تعوواىل أقسووم وقوود 
، وجموازاة   ، مث بعوث  مووت  يف مراحول متعوددة، مث تابينوة، مون خلوق أطواراً متعددة، وأحوااًل مالناس 

، وعلووى البعووث ، املوودبر لعبوواده حبكمتووه ورمحتووهأن اهلل وحووده هووو املعبووود دالووة علووىوهووذه األمووور 
ھ  ھ   ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ    ژ: ، قووال تعووال(3)والوولاء

 . (4) اآليات ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
 

 : اإليمان بالقدر: سابعاا 
، وحيث قرن (0)االستدالل هبا على اإلميان بالقدر الشمس: املبحث السابقسبق يف 

القمر بالشمس فإنه يستدل به نفس االستدالل بالشمس على اإلميان بالقدر من جهة خلق 
نها القمر، وتسخريه له على مقتضى حكمته، وأن ذلك بتقدير من العليل لألشياء وم  اهلل

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ ژ: العليم، قال تعاىل

: ، وقال تعاىل(9) ژېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  
ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ     ڄ   ژ

 .(7)ژڄ

                                           
 .11/413: فتح الباري: وانظر، 7/176: املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاح مسلم( 1)
 .8/306: تفسري ابن كثري: انظر (2)
 .1/618: تفسري السعدي( 3)
 .16-19: االنشقاق (4)
 .294: ص (0)
 .43-36: يس( 9)
 .69: األنعام( 7)
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 : العقدية المتعلقة بهذه اآلية الكونية القوادح

 : عبادة القمر: أوالا 
، فجعلوووا kهبووذه اآليووة الكونيووة أهنووا عبوودت موون دون اهلل العقديووة املتعلقووة  القوووادحموون 
  ، وجعلوا له مصحفاً، ويسبحون له ويدعونه.(1)ورباً  اً إهلالقمر 

 كووان موون فيقووول القيامووة يوووم النوواس اهلل جيمووع»: قووال nلنوويب وقوود جوواء يف احلووديث أن ا
 .(2)«القمر كان يعبد القمرمن  ، و الشمس الشمس يعبد كان من فيتبع ،فليتبعه شيئا يعبد

عوووون تعظوووويم املشووووركني  tكووووالم ابوووون القوووويم   (3)الشوووومس: وسووووبق يف املبحووووث السووووابق
 معروفووة هلووا تسووابيح ويسووبحوهنا ،هلووا ويتوذللون ،هلووا يسووجدونللشومس والقموور والكواكووب، وأهنووم 

 .وحده وفاطرها خالقها إال هبا يدعى أن ينبغي ال ودعوات ،كتبهم يف
تووووه خماطب موووونمصووووحف القموووور خاصووووة، وأن يف  حةً ياً، وتسووووبمصووووحفوأهنووووم جعلوووووا للقموووور 

 .ةوالعباد والذل اخلضوع ومن ،سواه ألحد ينبغي وال ،k باهلل إال يليق ال الذي اخلطاحب
ا، مخلالقه انسجديا مأهنو ، وتسخريه قهره حتت ،من خملوقاته خملوقان ماأهنوسبق بيان 

ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ژ: وأن اهلل هنى عن عبادهتما والسجود هلما، قال تعاىل

ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې      

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ   ژ: وقال تعاىل ،(4) ژى    ى       ائ  

  .(0) ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  

                                           
: واملوسوووووعة العربيووووة ،2/1262: امللوووول والنحوووول: الندريكنيووووة. انظوووور –( وموووونهم الصووووابئة، وعبوووودة الكواكووووب يف اهلنوووود 1)

18/333. 
 .296( سبق خترجيه: 2)
 .296: ص (3)
 .37: ( فصلت4)
 .18: ( احلا0)
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 ومجيوع والقمور النواس أن إثبوات فيوه": «اهلل وربوك ريب»: قولوه: (1)اللويف حديث ر ية اهلو
 دون مون عبودها مون علوى رد هذا ويف حلكمه، خاضعة بأمره مسخرة هلل مربوبة كلها املخلوقات

 .اهلل
 ژچ  چ  چ  ژ : قووال حيووث p إبووراهيم بأبيووه nالنوويب  وفيوه إقتووداء

(2)، 
 .(4) "(3) ژڳ  ڳ   ژ قوله بعد

 
 : نسبة الحوادث إلى حركة القمر: ثانياا 

العقديوووة نسوووبة احلووووادث إىل  القووووادحبيوووان أن مووون  (0)الشووومس: سوووبق يف املبحوووث السوووابق
سووووعادة تعطيووووه موووون الومووووا  ،سو والنحوووو ودموووون السووووعهووووذه احلركووووة تقتضوووويه حركووووة الشوووومس، ومووووا 

 احليوانيووة والصووور ،واملعووارف والعلوووم والصوونائع ،واآلجووال واألرزاق األعمووار موون وهتبووه ،والشووقاوة
 .والشر اخلري من العامل هذا يف ما وسائر ،واملعدنية والنباتية

وبيووان أنووه لوويس يف القوورآن وال السوونة مووا يوودل علووى ذلووك، بوول فيهمووا مووا يبطلووه ويوورده، وقوود 
أن كسووف الشومس أو مون كسوف بطالن ما يعتقده أهول الاهليوة يف حديث ال nلنيب بني ا

 ينخسوووفان ال، اهلل آيوووات مووون آيتوووان والقمووور الشووومسإن »: القمووور ملووووت أحووود أو حياتوووه، فقوووال
 .(9)«حلياته وال أحد ملوت

ن حركتووه لوويس هلووا تووأثري يف احلوووادث، وأن القموور مسووخر بووأمر وكووذلك يقووال يف القموور، وأ
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ   ژ: تعوووواىلقووووال ، (7)اهلل

                                           
 .263: سبق خترجيه (1)
 .79: األنعام (2)
 .79: األنعام (3)
 .0/130: فيض القدير (4)
 .273: ص (0)
 .0: ( سبق خترجيه9)
 .266-2/268: مفتاح دار السعادة: انظر (7)
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 .(1) ژۀ  ۀ  ہ  
 
 : تحريف معنى سجود القمر: ثالثاا 

بيووووان أن موووون املخالفووووات العقديووووة حتريووووف معووووىن ، (2)الشوووومس: سووووبق يف املبحووووث السووووابق
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ   ژ: سوووجود الشووومس الووووارد يف الكتووواح والسووونة، يف قولوووه تعووواىل

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  

 .(3) ژڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
 الداللووة بالسووجود املووراد: وقيوول واالنقيوواد، اخلشوووع السووجود هبووذا املوورادأن : فقووال بعضووهم

 . اهلل على
 وكذلك قيل يف سجود القمر.

 هلل أن هوذه اآليوات الكونيوة تسوجد (4)قود سوبق يف مبحوث عبوديوة الكائنواتأنوه والوواح 
سجوداً حقيقياً اهلل أعلم بكيفيته، وأن هذا السجود من األموور الغيبيوة الويت جيوب أن نصودق هبوا 

 ، كما قال(0)وسجود كل شيء مما خيتص بهوأن  ،طوعا وكرهاونسلم، وأن كل شيء يسجد هلل 
گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    گ  گ   گ   ژ: تعوووووووووووووووووووووووووووووووووواىل

  .(9) ژڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  
 
 

                                           
 .04: ( األعراف1)
 .271: ص (2)
 .18: ( احلا3)
 .90: ( انظر4)
 .0/433: تفسري ابن كثري: ( انظر0)
 .44: ( اإلسراء9)
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 : اعتقاد أن اسم اهلل مكتوب على القمر، أو أن نوره من نور اهلل: رابعاا 
أن موووون املخالفووووات العقديووووة اعتقوووواد أن اسووووم اهلل  (1)الشوووومس: السووووابق سووووبق يف املبحووووث

مكتوح على الشمس، أو نورها من نوور اهلل، ولوذلك هنوى بعوض الفقهواء عون اسوتقبال الشومس 
 .اهلل نور من نورها ألن قال من ومنهم ،عليها مكتوح اهلل اسم أن: وقال يف علة ذلك

، وهوووذا مل (2)ليوووه، أو أن نوووره مووون نووور اهللوكووذلك قيووول يف القموور، أن اسوووم اهلل مكتوووح ع
 .n (3)يثبت به حديث عن النيب 

 
 : إنكار كون خسوف القمر آية من آيات اهلل يخوف اهلل به عبادة: اا خامس

أن من املخالفات العقديوة إنكوار كوون كسووف بيان  (4)الشمس: سبق يف املبحث السابق
 ذا أمر طبيعي.الشمس آية من آيات اهلل خيوف هبا عباده، وأن ه

 : فيه منللة األسباح يف الشريعة، وأن الناس يف هذا املقام طرفان ووسط وبينتُ 
 غال يف إثبات األسباح، وأن هذه أمور طبيعية.: الطرف األول
 أنكر األسباح، ورد مجيع ما قاله أهل اهليئة من حق وباطل.: والطرف الثاين

، وأنه آية خيوف اهلل هبا kاهلل  أن كسوف الشمس له أسباح حسية يقدرها: والوسط
 عبادة. 

لوووويس موووون علووووم الغيووووب، وأن حوووودوث لكسوووووف وحسووووابه والنظوووور يف ذلووووك وأن أسووووباح ا
 الكسوف آية خيوف اهلل هبا عبادة، وأن ذلك ال يتعارع مع األسباح احلسية ومعرفتها.

 وأنه ليس من شرط التخويف أن ال يكون له سبب.
 أن: أوضوحها، متعوددة وجووه مون ميان من هوذه اآليوةالتخويف الذي حيصل ألهل اإلوأن 

                                           
 .270: ص (1)
 .1/79: كشاف القناع عن منت اإلقناع: ( انظر2)
 .2/289: مفتاح دار السعادة( 3)
 .270: ص (4)
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، منهوا الكسووف ذلوك يكوون أن وميكون، السواعة يودي بوني تكوون الويت بالكسووفات مذكر ذلك
ھ  ھ  ژ: k اهلل قوووال وقووود ال وكيوووف ،السووواعة تقووووم أن خيشوووى فلًعوووا n النووويب قوووام ولوووذلك

 . ؟(1) ژے    ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ      ڭ       
 وكذلك يقال يف خسوف القمر، وأنه آية من آيات اهلل خيوف اهلل به عباده.

 
 : الجزم بوقوع الخسوف: سادساا 

أن موون املخالفووات العقديووة الوولم بوقوووع الكسوووف،  (2)الشوومس: سووبق يف املبحووث السووابق
ر ب  إسرائيل، ال ال يللم منه وقوعه، وأن أخبار احلسابني كأخباوبيان أن معرفة وقوع الكسوف 

 تصدق وال تكذح.
وكووذلك يقووال يف خسوووف القموور، وأنووه ال جيوووز الوولم بوقوعووه، وأن أموور احلسووابني يف ذلووك 

 ال يصدق، وال يكذح.
 

 : إنكار انشقاق القمر: سابعاا 
لسووالم، وقوود أنكوور كفووار انشووقاق القموور لووه عليووه الصووالة وا nإن موون دالئوول نبوووة حمموود 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ژ: ، قوووال تعووواىل(3)نوووه سوووحرإ: قوووري  ذلوووك، وقوووالوا

 .(4)ژڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  
، فقالووت n انشووق القموور علووى عهوود رسووول اهلل": قووالz عوون عبوود اهلل بوون مسووعودو 
 . أيب كبشةهذا سحر ابن : قري 

                                           
 .6-7: القيامة (1)
 .277: ص (2)
 .083: ، ومنها املدرسة العقلية2/292: دالئل النبوة: انظر (3)
 .2-1: القمر (4)
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انظروا ما يأتيكم به الس ف ار، فإن حمموًدا ال يسوتطيع أن يسوحر النواس كلهوم. : فقالوا: قال
 .(1)"ذلك: فجاء الس ف ار فقالوا: قال

 
 : سب القمر: ثامناا 

بيوووان أن مووون املخالفوووات العقديوووة سوووب الشووومس،  (2)الشووومس: ث السوووابقسوووبق يف املبحووو
 قووال: قووالz جووابر عوونعوون سووب القموور، فأيضوواً وذكوور احلووديث الوووارد يف ذلووك، وفيووه النهووي 

 رمحوة ترسول فإهنوا الريواح وال القمور، وال الشمس وال النهار، وال الليل تسبوا ال»: n اهلل رسول
 .(3)«لقوم وعذابا لقوم،

يوؤذين ابون »: يف احلوديث القدسويقوال اهلل تعواىل وأن وبيان أن سوبها يعوود علوى خالقهوا، 
 .(4)«آدم، يسب الدهر وأنا الدهر اقلب الليل والنهار

 
 : القبلة عند الصالةاستقبال القمر عند الدعاء كاستقبال : تاسعاا 

اسووووتقبال اهلووووالل عنوووود الوووودعاء كمووووا  موووون املخالفووووات العقديووووة املتعلقووووة هبووووذه اآليووووة الكونيووووة
موا وكل ذلك ال جيوز؛ ملا تقرر يف الشرع أنه ال يسوتقبل بالودعاء إال "،القبلة عند الصالةستقبل ت

 .(0)يستقبل بالصالة"
 أن أحودكم يكفوي بول ،رأسوا بوه يرفوع فوال اهلوالل أحدكم رأ  إذا»: قال zعن على 

                                           
(، 263بورقم ) 1/239: 1حممد بون عبود ايسون الرتكوي، دار هجور، القواهرة، ط : مسند أيب داود الطيالسي، حتقيق (1)

بووورقم  734: ، والبخووواري تعليقووواً، كتووواح مناقوووب األنصوووار، بووواح انشوووقاق القمووور2/292: والبيهقوووي يف دالئووول النبووووة
: ليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ أمحد بن حجر، حتقيق، وتغ7/474: تفسري ابن كثري: (، وانظر3896)

 .4/88: 2سعيد القلقي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط 
 .276ص:  (2)
 .276: ( سبق خترجيه3)
 .276: ( سبق خترجيه4)
 .136: األلباين على كتاح الكلم الطيب لشيخ اإلسالم ابن تيميةالشيخ حممد ناصر الدين تعليق  (0)
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 .(1)«اهلل وربك ريب: يقول
 أكوورب اهلل: فيقووول يعوورتع ولكوون ،هووالللل بتصووين أن كووره أنووه» c عبوواس ابوون عوونو 
 .(2)«وكذا كذا هبالل وجاء ،وكذا كذا هالل أذهب الذي هلل احلمد
 

                                           
 (.6817برقم ) 4/108: 1محد المعة وحممد اللحيدان، دار الرشد، الرياع، ط: ف ابن أيب شيبة، حتقيقمصن (1)
 (.6829برقم ) 4/193: مصنف ابن أيب شيبة (2)
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 ة في هذه اآلية الكونية: األحاديث الموضوعة والضعيفة الوارد
 ورد يف هذه اآلية الكونية عدد من األحاديث املوضوعة والضعيفة واملتعلقة بالعقيدة، ومنها:

 
 : سحر القمر -1
وووف  »: قوووال c عبووواس ابووون عووون ر: فقوووالوا n اهلل رسوووول عهووود علوووى القمووور ُكس   ُسوووح 
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ   ژ: فنللووووووت ،القموووووور

 .(2) «(1)ژۇ  
 
 : الشمس والقمر ثوران عقريان يف النار -2

 بيان ضعف احلديث الوارد يف ذلك وأنه ال يصح. (3)الشمس: سبق يف املبحث السابق
 
 : خشوع القمر عند جتلي اهلل -3
ل قوان مون خ ل وق اهلل، وإهنموا ال إن الشومس والقمور خ  »: حديث الكسوفبعض ألفاظ يف 

 .«إذا جت  لى لشيء من خلقه خشع له kينكسفان ملوت أحد وال حلياته، ولكن اهلل 
 .(4)صحا ال توأهن احلديثهذالليادة يف بيان ضعف  الشمس: سبق يف املبحث السابقو 
 

                                           
 .2-1: القمر (1)
 .(11998برقم ) 11/203املعجم الكبري للطرباين:  (2)
 .281: ص (3)
 .282: ص (4)
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 : النجم في اللغة
وجنوم السون  ،ط ل ع  : وجن  م  الن جمُ  ،أصل  صحيح يدل  على طلوع وظهور النون واليم وامليم

 طلعا.: والقرنُ 
يودوهنا. ولوويس هلوذا احلوديث جنووم، سوم هلووا. وإذا قوالوا طلوع الوونجم، فوإهنم ير اوالونجم الثريوا، 
أي أصل وم ط ل ع
 (1). 

فوإذا قوالوا طلوع الونجم  علوم، وهوو اسوم هلوا ،الكوكب. والنجم الثريوا: النجم: الصحاحويف 
 .(2)خرجت منه األلف والالم تو ن ك رأوإن  ،يريدون الثريا

 .(3)السماء يف متوها غاز من ضخمة كرة الن جمة: وفي االصطالح
 .(4)كرة غازية مضيئة، وذات درجة حرارة عالية: النجم: الفلكية ويف املوسوعة

 
 : النوء في اللغة

شويء، لأحودمها م ق ص ود  : النون والواو واحلرف املعتل  أصل  صحيح يدل  على معنيني:  نو 
  واآلخر ع ج ُم شيء.

 كأن وه املط ور أنوواء   مون والنو وو ءُ  ....نو ه وض  : نووءاً  ينووءُ  ونواء   النو ُهووع علوى تدل   كلمة   وباهلمل
 .(0)باملطر ينه ض
األضووداد، سووقط وهوو موون : هنوض جهوود ومشوقة. ونوواء: نواء ينوووء نوووءا: نوووأ: ويف الصوحاح 

، سواعته مون يقابلوه الشورق مون رقيبوه وطلوع الفجر، مع املغرح يف املنازل من جنم سقوط: النوءو 

                                           
 .367-0/369: مقاييس اللغةمعجم ( 1)
 .0/2336: ( الصحاح2)
 .20/227: ( املوسوعة العربية العاملية3)
 .020: ( املوسوعة الفلكية4)
 .0/399: مقاييس اللغة معجم( 0)
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  .(1)والمع أنواء
 
 : لغةفي الكب الكو 

وهووذا البوواح أصوول صووحيح يوودل  "،كووب"مووادةمعووىن كوكووب يف : لغووةيف معجووم مقوواييس ال
، يقال ملا جتموع مون الرمول ُكبواح، ومون البواح كوكوب املواء على مجع وجتمع، وال يشذ منه شيء

 .(2) سلكوكب يسمى كوكباً من هذا القياوا… وهو معظمه
 وزوعجو وبياضوة، بيواع: قوالوا كمواالكوكوب الونجم، يقوال كوكوب وكوكبوة،  : ويف الصحاح

 .(3)معظمه: الشئ وكوكب. وعجوزة
 

، أموووا (4)( مواضوووع6( مواضوووع، وبلفوووظ الموووع يف )4وقووود ورد لفوووظ الووونجم يف القووورآن يف )
 .لفظ النوء فلم يرد يف القرآن

 .(0)( مواضع، وبلفظ المع يف موضعني3أما لفظ الكوكب فقد ورد يف القرآن يف )و 
 .(9)يثاً ( حد93وقد وردت النجوم والكواكب يف السنة يف )

 

                                           

 .76-1/78: الصحاح( 1)
 . 0/124: ييس اللغةمعجم مقا( 2)
 .1/213: ( الصحاح3)
 .891: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: ( انظر4)
 .763: السابق املرجع: ( انظر0)
 .7: فهرس األحاديث الكونية والطبية: انظر( 9)
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 : -النجم -الدالئل العقدية لآلية الكونية 

 آيووةالوويت توودل علووى خالقهووا وعلووى قدرتووه وعلمووه وحكمتووه، فهووو اهلل الوونجم آيووة موون آيووات 
ضمن مجلوة مون آياتوه يف سوورة النحول،  kوقد ذكرها اهلل  وكربيائه، الرح عظمة على عظيمة
  ڻڻ   ڻ  ڻ  ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ : تعوووووووووواىلقووووووووووال 

 ژہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ 
ٺ  ٺ  ٺ     ٺڀژ : ، مث قووال(1)

 .(2) ژٹ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ           ٹ  ٹ
كووالم ابووون   - (3)والقموور الكونيووة الشوومس عوون اآليتووني -ني السووابق نيوقوود سووبق يف املبحثوو

 يقسووووم بشوووويء موووون خملوقاتووووه أكثوووور موووون السووووماء والنجوووووم مل kبووووأن اهلل  - t -القوووويم 
 .والشمس والقمر

، عليووه الدالووة والعجائووب اآليووات لتضوومنه خملوقاتووه موون بووه يقسووم مبووا يقسووم سووبحانه وهووو"
 هوووذا يعظوووم وهلوووذا ،غوووريه مووون أكثووور بوووه سوووامهقإ كوووان الداللوووة يف وأبلوووغ آيوووة أعظوووم كوووان وكلموووا
ی  ی       ی  ی    جئ  حئ  مئ     ىئ    يئ    ىئژ : تعووووواىل كقولوووووه (4)"القسوووووم

 .(9)ژٱ  ٻ    ٻ   ژ: ، وقوله تعاىل(0) ژجب  
 
 
 

                                           
 .12: النحل (1)
 .17-19: النحل (2)
 .203: ( ص3)
 .1/334: ( مفتاح دار السعادة4)
 .79-70: ( الواقعة0)
 .1: النجم( 9)
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 : وجود اهلل: أوالا 
ا يف مناظرة إبراهيم ماالستدالل هب (1) -والقمر الشمس - نيالسابق نيسبق يف املبحث

p  وكذلك استدل إبراهيم (2)، وأنه املستحق للعبادةووحدانيته قومه على وجود اهللعلى ،
p  من ضمن أدلته على وجود اهلل وأنه املستحق للعبادة، قال  -وهو النجم -بالكوكب
ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ : تعاىل

ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڱک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ

ے  ے    ھڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ

 .(3)  ژۓ  ۓ  
 مون"وهذه النجوم اليت خلقها اهلل، وجعلها مصابيح وزينة للسماء، وعالموات يهتود  هبوا،

 .(4)"ووحدانيته وحكمته وعلمه وإرادته وقدرته اخلالق وجود على الدالئل دلأ
 
 : الربوبية توحيد: ثانياا 

موووووا و  وات واألرعالسووووومارح خيووووورب أنوووووه  kالووووورح هوووووو اخلوووووالق املووووودبر املتصووووورف، واهلل 
  ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ : ، قوال تعواىل(0)النجوومهما، ومون ذلوك بين

                                           
 .288، 202: ( ص1)
 .3/263: تفسري ابن كثري: انظر (2)
 .76-70: ( األنعام3)
 .1/329: دةمفتاح دار السعا( 4)
 .7/89، 3/429: تفسري ابن كثري، و 3/904: تفسري البغوي: ( انظر0)
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: ، وقوووووووال تعووووووواىل(1)  ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ڻڻ   ڻ  ڻ
 .(2)ژٹ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ           ٹ  ٹ  ٺڀژ

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ژ: قال تعاىلو 

ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  

ا من التسخري واالضطرار عليه"الئل، فد(3)ژں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
وللومها موضعا من الفلك ال تتمكن من االنتقال  ،اخلرو  عنها للومها حركة ال سبيل هلا إىل

ا مسخرة مقهورة على واطراد سريها على وجه خمصوص ال تفارقه البتة أبني دليل على أهن ،عنه
 .(4)"ا واختيارهاحمركة بتحريك قاهر ال متحركة بإرادهت ،حركاهتا
 كيووف شوواء،  ايتصوورف هبوو سووبحانه اوخالقهوو ارهبوو بوول ،مووا بوجووه انفسووه يف اهلوو تصوورف الفوو

العووامل خملوووق خلووالق  أنعلووى  وأوضووحها"وهووذا موون أدلووة ربوبيووة اهلل ووحدانيتووه، وموون أعظووم األدلووة
يكوون  أنن اخلوالق لوه يسوتحيل أو  ،نظوام أحسونونظموه  ،تقدير أحسنقدره  ،حكيم قدير عليم

 .(0)"تعاىل عما يقول الظاملون والاحدون علوا كبريا ،واحد ال إله إال هو إلهبل  ،اثنني
ٹ  ٹ  ٹ   ژ : ، فقووووال تعوووواىل-وهووووو جنووووم -بأنووووه رح الشووووعر   kوقوووود أخوووورب اهلل 

 يف عبوووود ممووووا الوووونجم هووووذا ألن شوووويء، كوووول رح كووووان وإن بالووووذكر، اهلل وخصووووها"،(9)ژٹ    
 موع إهلوا تتخوذ فكيوف خملووق، مودبر مربووح املشوركون يعبوده موا جونس أن تعاىل فأخرب الاهلية،

 .(7)"اهلل

                                           
 .12: ( النحل1)
 .17-19: النحل (2)
 .04: األعراف( 3)
 .2/176: مفتاح دار السعادة( 4)
 .1/316: ( املرجع السابق0)
 .46: ( النجم9)
 .27/63: تفسري الطربي: ، وانظر822: ( تفسري السعدي7)
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ی  ی         ىئژ : بووووووالنجوم، وعظووووووم ذلووووووك القسووووووم، قووووووال تعوووووواىل kوأقسووووووم اهلل 

 موووووون يقسووووووم إمنووووووا سووووووبحانه "، وهووووووو(1)ژ  ی  ی    جئ  حئ  مئ     ىئ    يئ  جب
 .(2)"ووحدانيته ربوبيته على الدالة آياته من هو مبا خملوقاته
 

 : توحيد األلوهية: ثالثاا 

ٹ    ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ           ٹ  ٹ  ٺڀژ : قووووووووال تعوووووووواىل

 ژڤ  
، وموا -ومنهوا النجووم - ملوا ذكور تعواىل موا خلقوه مون املخلوقوات العظيموة،  (3)
وهوو الفعوال  ،ميوع املخلوقوات، وأنه اخلوالق لذكر أنه ال يشبهه أحد العظيمة،أنعم به من النعم 

واحود يف خلقوه وتودبريه وهوو أحوق بالعبوادة كلهوا، والتودبري فهوو اخللق املنفورد بو هأنو، فكما ملا يريد
 .(4)واحد يف إهليته وتوحيده وعبادتهو 

 
 : اليقين واإلخالص -1

ومنهوووا  -ن ر يوووة اآليوووات الكونيوووة بيوووان أ (0)سوووبق يف املبحثوووني السوووابقني الشووومس والقمووور
ٿ  ٿ  ٿ          ژ: تعواىل والتفكور فيهوا يليود القلوب يقينواً وإميانواً، قوال -القمورالشمس و 

 عاملووووووووووواً  ليكوووووووووووون ذلوووووووووووك نريوووووووووووه أي"،(9)ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
 .(7)"وموقناً 

                                           
 .79-70 :الواقعة (1)
 . 1/330: مفتاح دار السعادة (2)
 .17-19: ( النحل3)
 .437: تفسري السعدي، 4/094: تفسري ابن كثري: ( انظر4)
 .262، 206: ( ص0)
 .70: ( األنعام9)
 .3/261: ( تفسري ابن كثري7)
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القمر، وأنه توربأ مون الشورك، ووجوه وجهوه الشمس و بعد غياح  pإبراهيم وبيان قول 
 ، خملصاً له.kهلل 

، -وهوو الونجم – عون الكوكوب -p -قوول إبوراهيم  kاهلل ويف أول اآليات ذكر 
ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ : قوووووووووووووووووووووووووووال تعووووووووووووووووووووووووووواىل

 .(1)ژچ  
للووذي إىل ربووه، وبراءتووه موون الشوورك وإخالصووه العبووادة pمث ذكوور بعوودها توجووه إبووراهيم 

ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ژ: فطووووووووووووور السوووووووووووووماوات واألرع

 (2) ژہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
 
 : القسم -2

وأمسائوووه  إال باخلوووالقلوووه أن يقسوووم جيووووز ، واملخلووووق ال خلقوووهمبوووا شووواء مووون يقسوووم اخلوووالق 
 .(3)وصفاته

ژ : وقد أقسم اهلل تعاىل بالنجم عند هوي ه أي سقوطه يف األفق يف أخر الليل، قال تعاىل

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   

 ژٿ  
 : النجووووووووم فقوووووووال تعووووووواىلتعووووووواىل بالسوووووووماء وموووووووا جعووووووول فيهوووووووا مووووووون ، كموووووووا أقسوووووووم (4)

 .(0)ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

                                           
 .79: ( األنعام1)
 .76-78: ( األنعام2)
 .063: تيسري العليل احلميد يف شرح كتاح التوحيد: ( انظر3)
 .4-1: ( النجم4)
 .4-1: ( الطارق0)
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، وغايووة هووذا اإلقسووام (1)"ن آيووات اهلل العظيمووة، مووا أوجووب أن أقسووم بووهألن يف ذلووك موو "
وتنوووع خملوقاتووه الدالووة عليووه  ،التنبيووه علووى كمووال ربوبيتووه وعلتووه وحكمتووه وقدرتووه وتوودبريه "موون اهلل

وتشوووهد لفاطرهوووا وبارئهوووا بأنوووه  ،وبوووديع اخللقوووة ،مبوووا تضووومنته مووون عجائوووب الصووونعة ،املرشووودة إليوووه
وأنوووه الكامووول يف علموووه وقدرتوووه ومشووويئته وحكمتوووه وربوبيتوووه  ،شوووريك لوووه الواحووود األحووود الوووذي ال

 .(2)"مطيعة ملراده منها ،وأهنا مسخرة مذللة منقادة ألمره ،وملكه
 
 : اإليمان بالكتب: رابعاا 

ی  ی       ی  ی    جئ  حئ  مئ     ىئ    يئ  جب    ىئژ : تعووواىلقوووال 

 .(3) ژٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  حب   
تعواىل بوالنجوم اهلل أقسوم  (4)ملا قال الكفار ما قالوا عن القرآن من أنه سحر وشوعر وكهانوة

، وسووقوطها ألن يف النجوووم وجرياهنووا "عظووم هووذا املقسووم بووهو  ومواقعهووا أي مسوواقطها يف مغارهبووا،
 .(0)"عند مغارهبا، آيات وعربا ال ميكن حصرها

، (9)"كورمي وأنوه يعرتيوه، شوك وال فيوه، ريوب ال حوق وأنوه القورآن، إثبوات"أقسم بذلك علوى
 .يف كتاح معظم حمفوظ موقر

صووحة مووا  "، وموون مجلووة املقسووم عليووه (7)وسووبق بيووان إقسووام اهلل تعوواىل بووالنجم عنوود هويووه 
حي اإلهلوووي، ألن يف ذلوووك مناسوووبة عجيبوووة، فوووإن اهلل تعووواىل جعووول مووون الوووو  nجووواء بوووه الرسوووول 

النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة لألرع، فلوال العلم املوروث عن األنبياء، لكان 

                                           
 .818: تفسري السعدي( 1)
 .2/294: مفتاح دار السعادة( 2)
 .78-70: ( الواقعة3)
 .7/043: ، وتفسري ابن كثري4/314: تفسري البغوي: ( انظر4)
 .839: ( تفسري السعدي0)
 .4/03: ( اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي9)
 .313: ص( 7)
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 .(1)"الناس يف ظلمة أشد من الليل البهيم
 

 : اإليمان بالرسل: خامساا 
عها من اسرتاق السمع، عون ابون رمي الن بالنجوم، ومن nكان من عالمة مبعث النيب 

فوإذا مسعووا الكلموة زادوا  ،كان الن يصعدون إىل السماء يستمعون الووحي»: قال cعباس 
 nفلمووا بعووث رسووول اهلل  ،وأمووا مووا زادوه فيكووون بوواطال ،فأمووا الكلمووة فتكووون حقووا ،فيهووا تسووعا

: فقوال هلوم إبلويس ،ومل تكون النجووم يرموى هبوا قبول ذلوك ،فوذكروا ذلوك إلبلويس ،منعوا مقاعدهم
يصلي بني  قائماً  n فبعث جنوده فوجدوا رسول اهلل ،ما هذا إال من أمر قد حدث يف األرع

 .(2)«هذا احلدث الذي حدث يف األرع: فقال ،فلقوه فأخربوه ،مبكة: جبلني أراه قال
تنليوه الرسوول "، ومون مجلوة املقسوم عليوه (3)وسبق بيان إقسام اهلل تعاىل بوالنجم عنود هويوه 

n ا، اديوعن الضالل يف علمه، والغي يف قصده، ويللم من ذلك أن يكون مهتديا يف علمه، ه
 .(4)"بعكس ما عليه أهل الضالل من فساد العلم، وفساد القصد حسن القصد، ناصحا لألمة

 
 

 : بالمالئكةاإليمان : سادساا 
بالسماء والطارق،  kبيان اإلقسام من اهلل  (0)اآلية الكونية القمرسبق يف مبحث 
 قال كما ،(9)تاآلفا من حيرسهامن املالئكة  حافظ اهلل من عليها نفس لواملقسم عليه أن ك

                                           
 .367: تيسري العليل احلميد: ، وانظر818: لسعديتفسري ا( 1)
هذا حديث حسن : (، وقال الرتمذي3324برقم ) 012: ، كتاح تفسري القرآن، باح ومن سورة سبأسنن الرتمذي( 2)

 إسناده حسن.: ايقق (، وقال2679برقم ) 0/120(، 2482برقم ) 4/283: ، ومسند اإلمام أمحدصحيح
 .313: ص( 3)
 .818: عديتفسري الس( 4)
 .313: ص( 0)
 .4/063: تفسري البغوي، 33/173: تفسري الطربي: ( انظر9)
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 .(1)ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھژ : تعاىل
 

 : اإليمان باليوم اآلخر: سابعاا 
أن النووة درجووات، وأن أهوول الوودرجات العلووى يووراهم موون حتووتهم كمووا يوورون  nأخوورب النوويب 

إن »: nقووال رسووول اهلل : قووال zاخلوودري عوون أيب سووعيد سووماء، الوونجم الطووالع يف أفووق ال
، وإن أبووا بكوور، أهول الوودرجات العلووى لورياهم موون حتووتهم كمووا تورون الوونجم الطووالع يف أفوق السووماء

 .(2) «وعمر منهم وأنعما
 يف الُغرفوة ليورتاءون النوة أهول إن»: n اهلل رسوول قوال: قوالz سوعد بون سوهل عنو 
 .(3)«السماء يف الكوكب ترا ون كما النة،

الثانيوة علوى أشود جنوم يف  لمورةالأن  nبوني النوة ويف بيان صورة أهول النوة عنود دخووهلم 
أول زمرة تدخل النة من أميت على  »: nقال رسول اهلل : قال z عن أيب هريرة السماء،

مث هووم بعوود ذلووك  ،مث الووذين يلوووهنم علووى أشوود جنووم يف السووماء إضوواءة ،صووورة القموور ليلووة البوودر
 .(4)«منازل

إن أول زمووورة »: ، فقوووالأضوووواء كوكوووب دريأهنوووم علوووى صوووورة  nبوووني حوووديث أخووور ويف 
لكول  ،والويت تليهوا علوى أضووإ كوكوب دري يف السوماء ،تدخل النة على صورة القمور ليلوة البودر

 .(0)«وما يف النة أعلح ،ير  مخ سوقهما من وراء اللحم ،امرئ منهم زوجتان اثنتان
                                           

 .11: الرعد( 1)
هووذا حووديث : (، وقووال3908، بوورقم )z :073، كتوواح املناقووب، بوواح مناقووب أيب بكوور الصووديق سوونن الرتمووذي( 2)

 البغوويوقوال  لغوريه، نحس: (، قال ايقق11213برقم ) 17/313: روي من غري وجه، ومسند اإلمام أمحد حسن
 . حسن حديث هذا: (3862برقم ) 14/66: يف شرح السنة

: السوماء يف الكوكوب يور  كموا الغورف أهول النوة أهول ترائي باح ،وأهلها نعيمها وصفة النة كتاح،  مسلم صحيح( 3)
 .(2833) برقم 4/2177

 وصوفاهتم البودر ليلوة القمور صوورة علوى لنوةا تودخل زمورة أول باح ،وأهلها نعيمها وصفة النة كتاح،  صحيح مسلم( 4)
 (.2834برقم ) 4/2178: وأزواجهم

 .269: ( سبق خترجيه0)
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احلوع، وأن عدد آنيته عدد النجوم، ويف رواية أكثر من عدد  يأنه أعط nوأخرب 
أغفى إغفاءة مث ذات يوم بني أظهرنا إذ  nبينا رسول اهلل »: قال zأنس النجوم، فعن 

ڎ    ژ: فقرأ أنللت علي آنفا سورة: قال ؟ما أضحكك يا رسول اهلل: فقلنا ،رفع رأسه متبسما

مث  ،(1)ژژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  کڎ  ڈ  ڈ  
عليه خري   ،kفإنه هنر وعدنيه ريب : قال ،اهلل ورسوله أعلم: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: قال

: فأقول ،العبد منهم (2) فيختلا ،آنيته عدد النجوم ،كثري وحوع ترد عليه أميت يوم القيامة
 .(3)«ما تدري ما أحدثت بعدك: فيقول ؟رح إنه من أميت

والوذي نفوس حممود »: قلت يا رسوول اهلل موا آنيوة احلووع؟ قوال: قال zعن أيب ذر و 
آنيووة النوة موون  ،املظلمووة املصوحية السووماء وكواكبهوا أال يف الليلوةبيوده آلنيتوه أكثوور مون عوودد جنووم 
 ،موون شوورح منووه مل يظمووأ ،يشووخب فيووه ميلابووان موون النووة ،شوورح منهووا مل يظمووأ آخوور مووا عليووه

 .(4)«وأحلى من العسل ،ما ه أشد بياضا من اللنب ،ما بني عمان إىل أيلة ،عرضه مثل طوله
 

 : زلة الصحابةمن: ثامناا 
فووإذا ذهبووت  ،لسووماءلالنجوووم أمنووة »: قووال nأن النوويب zأيب موسووى األشووعري  عوون

، وأنووووا أمنووووة ألصووووحايب، فووووإذا ذهبووووت أتووووى أصووووحايب مووووا النجوووووم أتووووى أهوووول السووووماء مووووا يوعوووودون
  .(0)«وأصحايب أمنة ألميت فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدونيوعدون، 

                                           
 .3-1: ( الكوثر1)
 .2/06: الذح والنلع. النهاية يف غريب احلديث واألثر: اأي جيتذح ويقتطع، وأصل اخلل( 2)
بووورقم  1/333: بوووراءة سوووو  سوووورة كووول أول مووون آيوووة البسوووملة قوووال مووون حجوووة بووواح ،الصوووالة كتووواح،  صوووحيح مسووولم( 3)

(433.) 
 (.2333برقم ) 4/1768: وصفاته n نبينا حوع إثبات باح ،الفضائل كتاح،  صحيح مسلم( 4)
 وبقوواء ألصووحابه أمووان n النوويب بقوواء أن بيووان بوواح، عوونهم تعوواىل اهلل رضووي الصووحابة فضووائل كتوواح( صووحيح مسوولم،  0)

 (.2031برقم ) 4/1691: لألمة أمان أصحابه
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النجوم يهتود  هبوا ؛ فو(1)يف هذا احلديث تشبيه منللة الصحابة لألمة مبنللة النجوم للسوماء
 بيونهم حائلوة للشوياطني رجوومو ، والنجووم زينوة للسوماءالصحابة، يف ظلمات الرب والبحر وكذلك 

 أيوودي علووى اهلل موون الرسوول إىل الوووارد الوووحي موون يسوورتقونه مبووا يلبسوووا لووئال السوومع اسوورتاق وبووني
 إىل بعضوهم يوحى الذي والن اإلنس لشياطني اً رجومو  لألرع زينةالصحابة  كذلكو  ،مالئكته
 إىل إشووارة"، وهووونطمسووت النجوووم، أوشووك أن تضوول اهلووداةفووإذا ا، (2)غوورورا القووول زخوورف بعووض
 يف الفجووور وفشووو البوودع وظهووور السوونن طمووس موون الصووحابة عصوور انقووراع بعوود احلادثووة الفوونت
  .(3)"األرع أقطار

 
 : النهي عن مشابهة المشركين واليهود والنصارى: تاسعاا 

يف  (4)ة املشوركنيالشومس االسوتدالل هبوا علوى النهوي عون مشواهب: سبق يف املبحث السوابق
هنى عن الصوالة بعود  nالسجود هلا عند غروهبا، وفيما يتعلق بالنجم ورد يف احلديث أن النيب 

 الشوومس مبغيووب يشووهد ألنووه ؛ شوواهدا الوونجم ومسووي -العصوور حووىت يطلووع الشوواهد، وهووو الوونجم 
 .(0)الليل ودخول

: فقوال (9)صم  العصور بواملخ   nصولى بنوا رسوول اهلل : قوال zعن أيب بصرة الغفاري 
فمووون حوووافظ عليهوووا كوووان لوووه أجوووره  ،إن هوووذه الصوووالة عرضوووت علوووى مووون كوووان قوووبلكم فضووويعوها»

 .(7)«ال صالة بعدها حىت يطلع الشاهدو  ،مرتني

                                           
أمحود أبوو العينيوني، دار : االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد للحوافظ أيب بكور أمحود بون احلسوني البيهقوي، حتقيوق: نظر( ا1)

 .437: 1الفضيلة، الرياع، ط 
 .1/136: مفتاح دار السعادة: ( انظر2)
حمموود عثمووان، دار ابوون بشوورح جووامع الرتمووذي يموود بوون عبوودالرمحن املبوواركفوري، حتقيووق، عبوود الوورمحن  حتفووة األحوووذي (3)

 . 13/227تيمية، القاهرة: 
 .290: ص (4)
 .3/408: املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاح مسلم( 0)
 .0/73: معجم البلدان: . انظرمكة إىل عري جبل يف طريق: معجمة خباء( 9)
 (.833برقم ) 1/098: فيها الصالة عن هني اليت األوقات باح ،وقصرها املسافرين صالة كتاحصحيح مسلم،   (7)
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أخرب أن تأخري الفطر حىت تشتبك النجوم وكذلك تأخري صالة املغرح  nكما أن النيب 
خبوري  أمويت تولال ال»: n، قوال (1)وقد أمرنا مبخوالفتهم -اليهود والنصار  -عادة أهل الكتاح 

 ، وكوذلك فعلوت الرافضوة(2)«النجووم تشوتبك حىت املغرح يؤخروا مل ما - الفطرة علىأو قال  –
 ،النجووم اشوتباك إىل تأخريهوا وكراهوة املغورح بصالة املبادرة استحباح على يدل»، فاحلديث (3)

 مسووووتحبا ،النجوووووم اشووووتباك إىل املغوووورح صووووالة تووووأخري فجعلووووت القضووووية الووووروافض عكسووووت وقوووود
 .(4)«يرده حلديثوا

                                           
 .1/31: منها  السنة النبوية: انظر (1)
بووورقم  094/ 28: (، ومسوووند اإلموووام أمحووود418بووورقم ) 73: املغووورح وقوووت يف بووواح( سووونن أيب داود، كتووواح الصوووالة، 2)

 .1/84: صحيح سنن أيب داود: انظر: إسناده حسن، وصححه األلباين: (، وقال حمققه17326)
دع والضالل، مسوا بذلك لكوهنم رفضوا زيد بن علي ملا توىل الشيخني، وهم يعرفوون اليووم طائفة من أهل الب: الرافضة( 3)

التوحيد، والعدل، والنبوة، واإلمامية، وقد سرتوا حتت كل : بالشيعة واإلمامية، واالثىن عشرية والعفرية، وأصوهلم أربعة
 واحد منها بعض بدعهم، ويغلب عليهم الغلو يف أئمتهم.

أليب  مقاالت اإلسالمينيو  حتقيق: حممد آل حبر العلوم، املكتبة األزهرية، القاهرة، لنوخبيت،للحسن الشيعة فرق ا: انظر 
، 26: ، الفورق بوني الفورق1/90احلسون األشوعري، حتقيوق: حممود حموي الودين عبود احلميود، املكتبوة العصورية، بوريوت: 

 .0/30: الفصل يف امللل والنحل
داود، أليب الطيووب حمموود مشووس احلووق العظوويم آبووادي، حتقيووق: عبوود الوورمحن حمموود عثمووان،  شوورح سوونن أيب عووون املعبووود( 4)

 .2/313: شرح بلوغ املرام يمد بن إمساعيل الصنعاين سبل السالم: ، وانظر2/87: املكتبة السلفية، املدينة
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 : -النجم – المخالفات العقدية المتعلقة بهذه اآلية الكونية

 : النجومعبادة : أوالا 
، kمووون دون اهلل  ، بيوووان أهنموووا عبووودا(1)الشووومس والقمووور: سوووبق يف املبحثوووني السوووابقني

  .ماويدعوهن مامصحفاً، ويسبحون هل ما، وجعلوا هل(2)وأهنما جعال آهلة وأرباباً 
عون تعظويم  tكالم ابن القيم   والقمر الشمس: نيالسابق نييف املبحث أيضاً سبق كما

 هلوا تسوابيح ويسوبحوهنا ،هلوا ويتوذللون ،هلا يسجدوناملشركني للشمس والقمر والكواكب، وأهنم 
 .وحده وفاطرها خالقها إال هبا يدعى أن ينبغي ال ودعوات ،كتبهم يف معروفة

 موووون الكواكووووباصووووة، وأن يف مصووووحف اً، وتسووووبيحًة خمصووووحف للكواكووووبوأهنووووم جعلوووووا 
 والووذل اخلضوووع وموون ،سووواه ألحوود ينبغووي وال ،k بوواهلل إال يليووق ال الووذي اخلطوواحتووه بخماطب
 .ةوالعباد
قووال  ،وتسووجد خلالقهووا، وتسووخريه قهووره حتووت ،ت اهللخملوقوواهووذه النجوووم والكواكووب موون و 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ژ : تعوووووووواىل

ک  ک  ک  ک    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ   ڈڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

  .(3)  ژڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     گگ    گ  گ
 
 : النجومالحوادث إلى حركة نسبة : ثانياا 

بيوووان أن مووون املخالفوووات العقديوووة نسوووبة  (4)والقمووور الشووومس: نيالسوووابق نيسوووبق يف املبحثووو
تعطيوه وموا  ،سو والنحو ودمون السوعهوذه احلركوة تقتضويه ، وموا والقمور احلوادث إىل حركوة الشومس

                                           
 .268، 296: ( ص1)
 .1/933: ، واملوسوعة العربية العاملية2/1262: امللل والنحل: ( انظر2)
 .18: ( احلا3)
 .266، 273: ( ص4)
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 ،واملعووووارف والعلوووووم والصوووونائع ،واآلجووووال واألرزاق األعمووووار موووون وهتبووووه، موووون السووووعادة والشووووقاوة
 .والشر اخلري من العامل هذا يف ما وسائر ،واملعدنية والنباتية احليوانية والصور

وكوذلك يقوال يف نسوبة احلووادث والسوعود والنحوووس إىل النجووم والوربو ، فقود جعلووا لكوول 
 جنم ولكل بر  من الربو  تأثرياً يف احلوادث وعالمة عليها، وربط هلا باالعتقادات الباطلة.

ولود رجول عظويم، أو موات رجول عظويم، وتودعي : إذا رمي بنجم تقوول العرح انتك وقد
 الووونجم وأ السووواقط، الووونجم إىل حووور أو بووورد أو ريوووح أو مطووور مووون املووودة هوووذه يف حيووودث موووا نسوووبة
 .(1)الطالع

موون األنصووار  nأخووربين رجوول موون أصووحاح النوويب : قووال cاهلل بوون عبوواس  عبوودعوون 
: nرمووي بوونجم فاسووتنار فقووال هلووم رسووول اهلل  nهلل أهنووم بينمووا هووم جلوووس ليلووة مووع رسووول ا

ولوود : كنووا نقووول  ،اهلل ورسوووله أعلووم: قووالوا ؟ موواذا كنووتم تقولووون يف الاهليووة إذا رمووي مبثوول هووذا»
فإهنوا ال يرموى هبوا ملووت أحوود وال : nفقووال رسوول اهلل  ،وموات رجول عظويم ،الليلوة رجول عظويم

مث سووبح أهوول السووماء  ،ولكوون ربنووا تبووارك وتعوواىل امسووه إذا قضووى أموورا سووبح محلووة العوورش ؛حلياتووه
 مث قال الذين يلون محلة العورش حلملوة ،حىت يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ،الذين يلوهنم

حوىت  ،فيستخرب بعض أهل السماوات بعضوا: قال ،فيخربوهنم ماذا قال ؟ماذا قال ربكم: العرش
فموووا  ،فتخطووف الوون السوومع فيقوووذفون إىل أوليووائهم ويرمووون بووه ،يبلووغ اخلوورب هووذه السووماء الووودنيا
 .(3)«فيه ويليدون (2)ولكنهم يقرفون ،جاءوا به على وجهه فهو حق

 
 : (4)قسمني إىل ينقسم التنجيم وعلم

                                           
 .7/103: كتاح االستذكار، كتاح االستسقاء، باح االستمطار بالنجوم: ( انظر1)
بووالراء  :أحوودمها :علووى وجهوني هووذه اللفظوة ضووبطوها موون روايوة صوواحل: 14/229قوال النووووي يف شوورح صوحيح مسوولم ( 2)

وهوووو مبعوووىن  ،ومعنووواه خيلطوووون فيوووه الكوووذح ،اء باتفووواق النسوووخووقوووع ىف روايوووة األوزاعوووى وبووون معقووول الووور  ،والثووواىن بالوووذال
 .يقذفون

 (.2226برقم ) 4/1703: الكهان وإتيان الكهانة حترمي باح ،السالم كتاح ،صحيح مسلم( 3)
 .1/016: والقول املفيد على كتاح التوحيد ،،441: تيسري العليل احلميد: انظر (4)
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 حمورم فهوذا؛ األرضية احلوادث على الفلكية باألحوال يستدل أن وهو التأثري، علم: األول 
 اقتووبس النجوووم موون علموا اقتووبس موون»: n اهلل رسوول قووال: قووال c عبواس ابوون عوونف ،باطول
 .(1)«زاد ما زاد السحر من شعبة

 وال أحود ملووت ينكسوفان ال اهلل، آيوات مون آيتوان إهنما »: والقمر الشمس يف n الوق
 .األرضية احلوادث وبني بينها عالقة ال الفلكية فاألحوال ،(2)«حلياته

 يكوون وقود جوائل، فهوذا؛ وقواتواأل الهوات علوى بوه يستدل ما وهو التسيري، علم: الثاين
 عالموات يوتعلم أن اإلنسوان علوى جيوب الصوالة وقت دخل إذا: الفقهاء قال كما أحيانا، واجبا
ٺ  ٺ    ٺڀژ : تعووووووووواىل  اهلل قوووووووووال ،(3)والقمووووووووور والشووووووووومس النجووووووووووم مووووووووون القبلوووووووووة

ڇ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ژ : تعووووووووووووواىل وقوووووووووووووال، (4)ژٺ

 .(0) ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڇڇ
 : (9)ونسبة احلوادث إىل الكواكب على أقسام

ألن يفعوول بذاتووه فهووذا كفوور أكوورب؛ كووب، وادعوواء أنووه هووو ل للكو نسووبة الفعوو: القســم األول
 .(7) ژ ں  ں  ڻ   ڻژ : تعاىل، كما قال حدهاخللق واألمر هلل و 
الكوكوب والنووء نسوبة سوبب،  إىل نسبته مع اهلل، عند منالفعل  أن اعتقاد: الثاني القسم

                                           
(، وسنن ابن ماجه، كتاح األدح، باح يف تعلم 3630برقم ) 428: جوم( سنن أيب داود، كتاح الطب، باح يف الن1)

 إسوووناده صوووحيح.: (، وقوووال حمققوووه2843بووورقم ) 0/41: (، واإلموووام أمحووود يف مسووونده3729بووورقم ) 433: النجووووم
 .2/736: وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود

 .0: سبق خترجيه (2)
الطووووالبني وعموووودة املفتووووني للنووووووي، إشووووراف زهووووري الشوووواوي ، املكتووووب ومووووا بعوووودها، وروضووووة  2/132: املغوووو : انظوووور( 3)

 .1/217: 3اإلسالمي، بريوت، ط
 .19: النحل( 4)
 .67: األنعام( 0)
وموا  102: ، والتنجويم واملنجموون وحكوم اإلسوالم يف ذلوك2/31: ، والقول املفيود364: تيسري العليل احلميد: انظر (9)

 .بعدها
 .04: ( األعراف7)
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 : منها حترميه، على األدلة دلت وقد ،فهذا من الشرك األصغر
 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ : تعاىل قوله

: يقولوون الوذين يف نللوت اآليوة فهذه ،(1)
 .تعاىل اهلل إىل ينسبونه وال كذا، بنوء مطرنا
 أصوبح»: n النويب فقوال ،n النويب عهود علوى النواس طورم: قال c عباس ابن عنو 
. وكوذا كذا نوء صدق لقد: بعضهم قالو  ،اهلل رمحة هذه: قالوا. «كافر ومنهم شاكر الناس من
ٹ  ٹ  ژ بلوغ حوىت ژی  ی       ی  ی      ىئژ : آليوةا هوذه فنللت: قال

 .(3) «(2) ژڤ  ڤ  
 الصووووبح صوووالة n اهلل رسوووول بنوووا صووولى: قوووال أنووووه z الهووو  خالووود بووون زيووود عووونو 
 مواذا تودرون هول»: فقال الناس، على أقبل انصرف فلما ،الليل من كانت مساء إثر يف باحلديبية
: قووال موون فأمووا وكووافر، يب مووؤمن عبووادي موون أصووبح: قووال. أعلووم ورسوووله اهلل: قووالوا ربكووم؟ قووال
 وكوذا كوذا بنووء مطرنوا: قوال نمو وأموا ،بالكوكوب كوافر يب موؤمن فوذلك ورمحتوه اهلل بفضول مطرنوا
 .(4)«بالكوكب مؤمن يب كافر فذلك

، اعتقواداً  وال قووالً  ال إليوه نسوبته عودم موع املطور علوى عالموة األنوواء جعول: القسم الثالـث
ەئ  وئ     ەئې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائژ : وهووووووذا جووووووائل، قووووووال تعوووووواىل

ی             یوئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی

 ژی  جئ  حئ  مئ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ : قووال تعوواىلو  ،(0)

 .(9) ژک    ک  ک  گ  گ    کڑ  ڑ
                                           

 .82: عةالواق( 1)
 .82-70: ( الواقعة2)
 (.73برقم ) 1/84: بالنوء مطرنا قال من كفر بيان باح ،اإلميان كتاح  ،مسلمصحيح ( 3)
 (.71برقم ) 1/83: بالنوء مطرنا قال من كفر بيان باح ،اإلميان كتاح  ،مسلمصحيح ( 4)
 .07: ( األعراف0)
 .48: ( الفرقان9)
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 بوه جورت موا حبسوب املطور علوى عالموة الريواح جعول جواز على السابقة اآليات دلتوقد 
 ال النووء أن يعتقود أن بشرط العادة، به جرت ما على عالمة جعلها جيوز األنواء وكذلك العادة،
 .(1)هوحد اهلل هو بإنلاله املنفرد وأن فاعل، هو وال املطر، نلول يف له تأثري

 مووع املصوولى شووهد أنووه أهتووم ال موون حوودث  قوود": قووال t (2)سوويبامل بوون سووعيد عوونو 
 طوووووياًل، والنوووواس فوووودعا: قووووال الرمووووادة، عووووام بالنوووواس يستسووووقي وهووووو z اخلطوووواح بوووون عموووور

 لووه فقووال ؟الثريووا نوووء موون بقووي كووم عبوواس يووا: املطلووب عبوود بوون للعبوواس وقووال طوووياًل، واستسووقى
. سبعاً  وعهاوق بعد باألفق تعرتع أهنا يلعمون هبا العلم أهل إن املؤمنني أمري يا: z العباس
 .(3)"الناس أغيث حىت السبع تلك مضت ما فواهلل: قال

 وقووت موون بقووي كووم: بقولووه z اخلطوواح بوون عموور أراد إمنووا ": t الشووافعي قووال
 احلوور قوودر أنووه علموووا كمووا جربوووا، فيمووا أوقووات يف األمطووار قوودر k اهلل بووأن ليعوورفهم ؟الثريووا
 . (4)"أوقات يف جربوا مبا دوالرب 

 
 : النجومعنى سجود تحريف م: ثالثاا 

، بيان أن من املخالفات العقدية حتريف (0)والقمر الشمس: نيالسابق نيسبق يف املبحث
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ   ژ: ، يف قوله تعاىلوالقمر معىن سجود الشمس

چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  

                                           
 .2/31: والقول املفيد، 360: تيسري العليل احلميد: ( انظر1)
سعيد بن حلن بن املسيب القرشي املخلومي، عامل أهل املدينة، وسيد التوابعني يف زمانوه، ولود لسونتني مضوتا مون : هو (2)

 .64ألربع مضني منها باملدينة. وتويف سنة : ، وقيلzخالفة عمر 
 .1/373: ، وشذرات الذهب4/217: سري أعالم النبالء: انظر

قال الذهيب يف املهذح يف اختصار السنن الكبري،  27/243: ، والطربي يف تفسريه3/306:   للبيهقي( السنن الكرب 3)
 ."حسن غريب": 3/332: حتقيق حامد إبراهيم أمحد، وحممد العقيب، مطبعة اإلمام، مصر

 .2/002: رفعت فوزي عبد املطلب، دار الوفاء، مصر، ط : األم لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق (4)
 .333، 271: ( ص0)
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 .(1) ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ     
 الداللووة بالسووجود املووراد: واالنقيوواد، وقيوول اخلشوووع السووجود هبووذا املوورادأن : فقووال بعضووهم

 . اهلل على
گ  گ  گ  ژ : سجودها سجود ظلها كما قالالنجوم، وأن وكذلك قيل يف سجود 

: ، وقيل(2)ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   
 .(3)سجوده طلوعهأن 

أن هوذه اآليوات الكونيوة تسوجد هلل  (4)بوديوة الكائنواتقود سوبق يف مبحوث عوالوواح أنوه 
سجوداً حقيقياً اهلل أعلم بكيفيته، وأن هذا السجود من األموور الغيبيوة الويت جيوب أن نصودق هبوا 

 ، كموا قوال(0)سجود كل شيء مموا خيوتص بوهوأن  ،طوعا وكرهاونسلم، وأن كل شيء يسجد هلل 
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ   ژ: تعوووووووووووووووووووووووووووووووووواىل

  .(9) ژڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  
 

 : pإبراهيم  علم النجوم إلى نسبة: رابعاا 
 pإىل إبووراهيم  موون املخالفووات العقديووة املتعلقووة هبووذه اآليووة الكونيووة نسووبة علووم النجوووم

الكووذح "، وهووذا موون(7) ژڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ     گ  ژ : اسوتدالالً بقولووه تعوواىل
مث  ،مون أنوه نظور نظورة يف النجووم أكثورفإنوه لويس يف اآليوة ؛  pواالفرتاء على خليول الورمحن 

                                           
 .18: ( احلا1)
 .48: ( النحل2)
 .7/486: تفسري ابن كثري، 4/284: تفسري البغوي: انظر( 3)
 .90: ( انظر4)
 .828: تفسري السعدي، 0/433: تفسري ابن كثري: ( انظر0)
 .44: ( اإلسراء9)
 .86-88: الصافات (7)
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وأهنووم كووانوا  ،أحكووام النجوووم موون علووم األنبيوواءعلووم  ظوون موون هووذا أنفموون  ،إين سووقيم: قووال هلووم
وهوو مون جونس مون نسووبهم  ،ال يليوق ونسووبهم إىل موا ،يراعونوه ويعانونوه فقود كوذح علوى األنبيواء

  ...إىل الكهانة والسحر وزعم أن تلقيهم الغيب من جنس تلقى غريهم
فتهم ومعرفووووة مرسوووولهم ومووووا ومعوووور  وأتبوووواعهموال ريووووب أن هووووؤالء أبعوووود اخللووووق عوووون األنبيوووواء 

 .(1)"به أرسلهم
بعثووت الرسوول باإلنكووار علووى وقوود  ، صوونائع املشووركني وعلووومهم وهووذا الفعوول والصوونيع موون

وهوذا معلووم باالضوطرار لكول مون  ،م مون األرعهلوحموق علوومهم وأعموا ،وحمقهماملشركني هؤالء 
  .(2)آمن بالرسل صلوات

 
 : األقوال واأللفاظ المخالفةخامساا: 

ذكوووور بعووووض األقوووووال  -الوووونجم – ن املخالفووووات العقديووووة املتعلقووووة هبووووذه اآليووووة الكونيووووةوموووو
 : املخالفة، منها

 
 قول مطرنا بنوء كذا، ونحوه:  -1

 .(3)سبق بيان حكم ذلك والتفصيل فيهو 
 

                                           
 .383: العليل احلميدتيسري : ، وانظر273-2/272: مفتاح دار السعادة( 1)
 .2/273: املرجع السابق: ( انظر2)
 .016-013: معجم املناهي اللفظية: وانظر ،322: ( ص3)
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 األحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه اآلية الكونية: 
 ث املوضوعة والضعيفة واملتعلقة بالعقيدة، ومنها:ورد يف هذه اآلية الكونية عدد من األحادي

 
 : على التنجيم «إذا ذكرت النجوم فأمسكوا»االستدالل حبديث  -1

النجوووم  توإذا ذكور ، إذا ذكور أصوحايب فامسوكوا»: قوال nعون النويب  zعون ثوبوان 
  .(1)«إذا ذكر القدر فأمسكوا، فامسكوا

إذ لوو كوان علوم  ؛فهذا احلديث لو ثبت لكان حجة عليوه ال لوه ": tقال ابن القيم 
فإنووه ال ينهووى  ؛وال أموور باإلمسوواك عنووه ،nاألحكووام النجوميووة حقووا ال بوواطال مل ينووه عنووه النوويب 

نووه ال أو  ،علووم لووه بووهبوول هووذا يوودل علووى أن اخلووائض فيووه خووائض فيمووا ال  ،عوون الكووالم يف احلووق
موا يودل علوى صوحة  فوأين يف هوذا احلوديث ،ال يعلم ويقول على اهلل ما ،له أن خيوع فيه ينبغي

  .(2)م"علم أحكام النجو 
 
 : النهي عن السفر والقمر يف العقرح -2

 يف القموووور كووووان إذا وال ،الشووووهر حموووواق يف تسووووافروا ال»: أنووووه قووووال zروي عوووون علووووي 
 . (3)«العقرح

وأما أحاديث النهوي عون السوفر والقمور يف العقورح فصوحيح مون  ": tقال ابن القيم 
ولكوون إذا  وأمثالووهمموون نسووب إليووه هووذا احلووديث  فووربيءوأمووا رسووول رح العوواملني  ،كووالم املنجمووني

                                           
بوووورقم  z :13/168(، ورواه موووون حووووديث ابوووون مسووووعود 1427بوووورقم ) 2/69: رواه الطوووورباين يف املعجووووم الكبووووري (1)

عوووة وهوووو ضوووعيف"، وقوووال يف حوووديث ابووون يليووود بووون ربي فيوووه": 7/412: (، قوووال اهليثموووي يف جمموووع اللوائووود13448)
 ".الصحيح رجال رجاله خالف،وبقية وفيه وغريه حبان ابن وثقه امللك عبد بن مسهرفيه ": مسعود

 .2/268: مفتاح دار السعادة( 2)
: الد احلثيث يف بيان ما ليس حبديث ألمحد بن عبود الكورمي العوامري، حتقيوق: ، انظرقوله من z علي عن يرو  (3)

: (66بووورقم ) 1/91: ، وقوووال الصوووغاين يف املوضووووعات143: 2عبووود اهلل أبوووو زيووود، دار الرايوووة، الريووواع، طبكووور بووون 
 .2/291: مفتاح دار السعادةانظر موضوع"، و "
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 .(1)"جوز عقله مثل هذا nالرسول  بعد اإلنسان عن نور النبوة واشتدت غربته عما جاء به
 
 

                                           
 .2/268: ( مفتاح دار السعادة1)
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 املبحث اخلامس

 
 الرعد والربق والصواعق
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 : الرعد في اللغة
 فقووود اضوووطرح شووويء وكووول. واضوووطراح حركوووة علووى يووودل واحووود أصووول والووودال والعوووني الووراء
ووووع وهوووو الر ع وووود، البووواح وموووون ...ارتعووود وووح اح يسوووووق م ل وووك   م ص  ووووع. الس   ص 

 والووووذهاح احلركوووة: وامل
 .(1)واجمليء

 .(2)السحاح من يسمع الذي الصوت: الرعد: ويف الصحاح
 األرع، إىل سحابة من أو أخر  إىل سحابة من كهربائي تفريغ الر عد: وفي االصطالح

 اليت اهلواء ناطقم يف عالية حرارة حتدث الشرارات وهذه. بالربق تعرف شرارات انبعاث يصحبه
 أو تتمدد اهلواء جليئات جتعل احلرارة وهذه ئي،فجا حنو على املناطق تلك فتتمدد منها تنبعث
 بطبقات بعنف تصطدم فإهنا أكرب، حيل عن الليئات تبحث وبينما. االجتاهات كل يف تتطاير
 .(3)الرعد صوت هلا يكون ضخمة هوائية موجة حمدثة البارد، اهلواء

 

 : البرق في اللغة
 اجتموواع واآلخوور ،الشوويء ملعووانُ  اأحوودمه: منهمووا الفووروع تتفوورع أصووالن والقوواف والووراء البوواء
 وأبو وور ق   .وب ريقوواً  بو ر قوواً  الس وح احُ  بو وور ق   يقووال الس ووحاح، و م ويضُ : الووربقو  .الشوويء يف والبيوواع السوواد
 .(4)لغة أيضاً 

 واحوود: والووربق. الربيووق واالسووم. تووالال أي بروقووا، يووربق وغووريه السوويف بوورق: الصووحاحويف 
 .(0)برقانا برقتو  السماء رعدت ويقال. السحاح بروق

 يراه الذي الربق وأغلب. السماء يف عمالقة كهربائية شرارة البو ر ق: االصطالحوفي 

                                           
 .2/411: معجم مقاييس اللغة (1)
 .2/474: الصحاح (2)
 .11/203: املوسوعة العربية العاملية (3)
 .1/221: م مقاييس اللغةمعج (4)
 .4/1448: الصحاح (0)
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 داخل أيًضا الربق حدوث املمكن من ولكن. األرع وسطح السحابة بني يكون الناس
 .(1) سحابتني بني أو واهلواء، السحابة بني أو سحابة،
 

 : الصواعق في اللغة
وود ة ص وول ق ة   علووى يوودل   واحوود أصوول والقوواف والعووني الصوواد  الصووعق، ذلووك موونو . صوووت وش 

ار   يقال. الشديد الصوت وهو  الوقوع وهوي الص واعقة، ومنوه. شوديده كوان ذاإ الصووت، ص ع قُ  مح 
 .(2)صاعقة أصابته كأن ه مات، إذا ص ع ق،: قوهلم ومنه. الرعد من الشديد

 السوماء صوعقتهم: يقوال. شوديد رعود يف السوماء مون تسقط نار: الصاعقة: ويف الصحاح
 .(3)العذاح صيحة: أيضا والصاعقة. الصاعقة عليهم ألقت إذا

دوي حاد يسبقة عادة وميض الربق، وهو ناتا عن انفجار شحنة  : وفي االصطالح
 .(4)كهربائية كامنة يف السماء

 

، ولفوووظ (9)( مواضوووع0، ولفوووظ الوووربق يف )(0)وقووود ورد لفوووظ الرعووود يف القووورآن يف موضوووعني
 .(7)( مواضع، وبلفظ المع يف موضعني9لصاعقة يف )ا

 .(8)( حديثاً 21وورد الرعد والربق والصاعقة يف السنة يف )

                                           
 .4/339: املوسوعة العربية العاملية (1)
 .3/280: معجم مقاييس اللغة (2)
 .4/1039: الصحاح (3)
 .147: 1قاموس الغرافيا جملموعة من األساتذة بإشراف علي لبيب، الدار العربية للعلوم، بريوت، ط (4)
 .436: ظ القرآن الكرمياملعجم املفهرس أللفا: ( انظر0)
 .103: املرجع السابق: ( انظر9)
 .018: املرجع السابق: ( انظر7)
 .7: فهرس األحاديث الكونية والطبية: انظر( 8)
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 : -الرعد والبرق والصواعق –الدالئل العقدية لآليات الكونية 

 اهلل الوووويت ال يعلمهووووا  آيووووات اهلل الكونيووووة، وجنوووود موووون جنووووودالرعوووود والووووربق والصووووواعق موووون 
 إال هو.
رآن الكرمي سورة باسم الرعد ذكر اهلل تعاىل فيها من آيات القدرة وعجائب أفرد القو 

ى  ى  ژ : ، قال تعاىلالرعد والربق والصواعق: الكون الدالة على وحدانيته وقدرته

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ      

ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  

 .(1) ژمئ   ىئ  يئ  
 
 : وجود اهلل: أوالا 

ۋ  ژ : بالتفكر يف آياته املشاهدة ايسوسة ومنها الربق، قال تعاىل kأمر اهلل 

ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  

 من املاء وأنلل ،الربق إراءهتم "فجعل (2)ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئ  ۇئ    وئەئ
 مشاهدة باألبصار، مرتبة أمور هذه فإن ؛يعقلون لقوم آيات به األرع وإحياء ،السماء
 وقدرته تعاىل الرح وجود على هبا استدل - عقله هوو  - قلبه ببصر فيها نظر فإذا ،باحلس
 هذه أحيا كما موهتم بعد اخلالئق حياة من به خربأ ما إمكانو  ،وحكمته ورمحته وعلمه
 على دل احلس فإن - العقل وهو - القلب ببصر إال تدرك ال أمور وهذه ،موهتا بعد األرع
 عليه واملدلول ،بالبصر املشهودة يةاآل سبحانه فذكر ،آية له جعلت ما على دل والعقل اآلية،

                                           
 .13-12: الرعد (1)
 .24: الروم (2)
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 .(1) "بالعقل املشهود
 
 : توحيد الربوبية: ثانياا 

ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ     ژ : ، فقوووال تعوووواىل(2)الووووربق دلووويالً علوووى عظمتووووه kجعووول اهلل  قووود

ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  

ٱ  ٻ  مج  جح  مح   جخ  حخ  مخ     حججت  حت   خت  مت     ىت  يت      جث  مث  ىث  يث

 .(3)ژ    پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ٻٻ   ٻ
املطووور الوووذي حتيوووا بوووه الوووبالد اهلل الووويت يسوووتدل هبوووا علوووى توحيووود الربوبيوووة إنووولال  ومووون آيوووات

علوى  دالوة، فهوذه اآليوات ي خُيواف ويُطموع فيوهلرعد والوربق الوذقبل نلوله مقدماته من ا، و والعباد
املوووتى كمووا أحيووا األرع عموووم إحسووانه وسووعة علمووه وكمووال إتقانووه، وعظوويم حكمتووه وأنووه حييووي 

 .(4)بعد موهتا
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ژ : وقوووووووووال تعووووووووواىل

 .(0) ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    وئى  ائ  ائ    ەئ  ەئ
 
 : توحيد األسماء والصفات: ثالثاا 
 : التسبيح -1

                                           
 .1/286: ( مفتاح دار السعادة1)
 .9/73: تفسري ابن كثري: ( انظر2)
 .44-43: النور (3)
 .936: تفسري السعدي، و 9/313: بن كثريتفسري ا: ( انظر4)
 .24: الروم (0)
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: ، قال تعاىل(1)أن الرعد يسبحه وينلهه عن كل عيب ونقص kأخرب اهلل 
ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ژ

 .(2) ژی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  
: وقوووال ،ان إذا مسوووع صووووت الرعووود تووورك احلوووديثأنوووه كووو: z وعووون عبووود اهلل بووون الووولبري

 .(3)«الرعد حبمده، واملالئكة من خيفتهسبحان من يسبح »
 

 : توحيد األلوهية: رابعاا 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ژ : قال تعاىل

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  

 .(4) ژی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  
أنوه يُوري عبوواده  -فيمووا يتعلوق بوالربق والرعود والصووواعق –يف هوذه اآليوات  kأخورب اهلل 

وأنواع الضرر على بعض الثمار وحنوهوا ويطموع يف خوريه  ،خياف منه الصواعق واهلدمق الذي رب ال
من عبواده حبسوب موا شواءه نه يرسل الصواعق على من يشاء ألرعد يسبح حبمده، و وأن ا ونفعه،
 .(0)وأراده

هووو الووذي يفعوول ذلووك وحووده، فهووو الووذي يسووتحق أن يعبوود وحووده ال  kفووإذا كووان اهلل 

                                           
 .2/018: تفسري البغوي: انظر (1)
 .13: الرعد (2)
: (، والسونن الكورب  للبيهقوي1633بورقم ) 707: القوول إذا مسعوت الرعود: موطأ اإلموام مالوك، كتواح الكوالم، بواح (3)

صوححه النوووي يف األذكوار، كتواح األذكوار يف ، و 3/392: ما يقول إذا مسع الرعود: كتاح صالة االستسقاء، باح
: االسووتذكار، كتوواح الكووالم، بوواح: (. وانظوور021بوورقم ) 332: صوولوات خمصوصووة، بوواح مووا يقووول إذا مسووع الرعوود

 .27/383: القول إذا مسعت الرعد
 .13-12: الرعد (4)
 .414: تفسري السعدي: انظر( 0)



335 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

شووووريك لووووه، وأن تصوووورف مجيووووع العبووووادات لووووه وحووووده، وأن غووووريه ممووووا عبوووود موووون دون اهلل فألوهيتووووه 
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٻٱ  ٻ  ٻژ : بعووووودهاقوووووال ، لوووووذا (1)باطلوووووة

 .(2) ژ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ       ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
 

 : اإليمان بالمالئكة: خامساا 
عون  nمون أعمواهلم، وقود سوئل النويب  nالئكة اإلميان مبا أخورب بوه النويب من اإلميان بامل

الرعووود، فوووأخرب أنوووه ملوووك مووون املالئكوووة موكووول بالسوووحاح، وأن الصووووت الوووذي يسووومع هوووو زجوووره 
 .(3)السحاح
 عون أخربنا ،القاسم أبا يا: فقالوا ،n النيب إىل يهود أقبلت: قال c عباس ابن عنو 
 هبوووا يسووووق نوووار مووون (4)خموواريق معوووه بالسوووحاح موكووول ملالئكوووةا موون ملوووك»: قوووال هوووو؟ موووا الرعوود

 إذا بالسوحاح زجورة»: قوال نسومع؟ الوذي الصووت هوذا فما: فقالوا ،«اهلل شاء حيث السحاح
 .(0) «صدقت: قالوا ،أمر حيث إىل ينتهي حىت زجره

 عون روي وقد": tوهذا ال خيالف التفسري العلمي له، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 بسوبب السوحاح، أجورام اصوطكاك إنوه: يقوول مون كقوول ذلوك، ختوالف ال أقوال السلف بعض
 الراعود وكذلك، رعداً  يرعد رعد مصدر الرعد فإن ذلك، يناقض ال هذا فإن فيه، اهلواء انضغاط

                                           
 .414: املرجع السابق: ( انظر1)
 .14: الرعد (2)
باح كتاح الكالم،  ،االستذكار، و 2/018: ، وتفسري البغوي123، 113: كتاح املطر والرعد والربق والريح: انظر (3)

 .27/383: القول إذا مسعت الرعد
مجووع خمووراق، وهووو يف األصوول ثوووح يلووف ويضوورح بووه الصووبيان بعضووهم بعضووا، أراد أنووه آلووة تلجوور هبووا املالئكووة : خموواريق( 4)

 .2/29: غريب احلديثالنهاية يف : . انظراح وتسوقهالسح
، غريب حسن حديث هذا: (، وقال3117برقم ) 469: سنن الرتمذي، كتاح تفسري القرآن، باح ومن سورة الرعد (0)

بوووورقم  8/217: كتوووواح عشوووورة النسوووواء، بوووواح كيووووف تؤنووووث املوووورأة وكيووووف يووووذكر الرجوووول  ،والنسووووائي يف السوووونن الكوووورب 
 . 3/94: اين يف صحيح سنن الرتمذي(، وصححه األلب6324)
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 .عدال العادل يسمى كما ،رعداً  يسمى
  .مكان إىل مكان من وتنقله السحاح، حترك اليت هي واملالئكة ،الصوت توجب واحلركة
 عوووون هووووو اإلنسووووان وصوووووت .املالئكووووة عوووون فهووووي والسووووفلي العلوووووي العووووامل يف حركووووة وكوووول
 يكوووون ذلوووك موووع وهوووو، وحلقوووه وهلاتوووه، نانهوأسووو ولسوووانه، شوووفتاه، هوووو الوووذي أجراموووه اصوووطكاك
 .(1)"السحاح يلجر صوت إًذا فالرعد ،منكر عن وناهيا مبعروف وآمرا ،للرح مسبحا
 

 : اإليمان بالرسل: سادساا 
رجوالً مورة إىل رجول مون  nالصواعق جنود مون جنود اهلل يؤيود هبوا رسوله، وقود بعوث النويب 

وما اهلل؟ أمن ذهوب : . قالnعوك رسول اهلل يد: فراعنة العرح يدعوه إليه، فذهب إليه، وقال
موراراً، وهوو يقوول  nبوذلك، فأرسول إليوه النويب  nهو أو من فضة أو من حناس؟ فوأخرب النويب 

ېئ  ژ : تعوواىل، فووأنلل اهلل (3)رأسووه (2)مثوول هووذا، فأرسوول اهلل عليووه صوواعقة فووذهبت بقحووف 

أي "(4)ژىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  
ًة ينتقم هبا ممن يشاء  .(0)"يرسلها نقم 

 
 : اإليمان باليوم اآلخر: سابعاا 
 nعلوى الصوراط حبسوب أعمواهلم بوني النويب هم ر عند مرو وم القيامة حال الناس ييف بيان 

 ،n حمموودا فيووأتون »: لقووا nأن النوويب  z هريوورة أىبففووي حووديث الربق، كووميوور  أوهلووم أن 

                                           

 ،موود األلوسوي أبوو الفضولي روح املعاين يف تفسري القرآن العظويم والسوبع املثواين: . وانظر24/293: جمموع الفتاو  (1)
 .1/171: بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب

 .0/91: معجم مقاييس اللغة: العظم فوق الدماغ. انظر: القحف( 2)
 .6/296: ، وتفسري القرطيب314: أمحد صقر، دار القبلة، جدة: أسباح النلول للواحدي، حتقيق: انظر (3)
 .13: الرعد (4)
 .4/442: تفسري ابن كثري( 0)
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 أولكووووم فيموووور ومشوووواال ميينووووا الصوووراط جنبووووىت فتقومووووان ،والوووورحم األمانوووة وترسوووول ،لووووه فيووووؤذن فيقووووم
 كيوف الوربق إىل توروا أمل »: قوال ؟الوربق كمور شويء أي: وأموي أنوت بوأيب قلت: قال. «كالربق
 ،أعمووواهلم هبوووم جتووور  ،الرجوووال وشووود الطوووري كمووور مث ،الوووريح كمووور مث ؟عوووني طرفوووة يف ويرجوووع ميووور

 الرجول جيوىء حوىت ،العبواد أعموال تعجول حوىت ،سولم سولم رح: يقوول الصوراط على قائم ونبيكم
 موون بأخووذ مووأمورة معلقووة كالليووب الصووراط حووافىت وىف: - قووال - زحفووا إال السووري يسووتطيع فووال
 .(1)«النار ىف ومكدوس ،نا  فمخدوش به أمرت

 جهونم علوى السور يضورح مث»: قوال nالنيب  أن z اخلدري سعيد يبويف حديث أ
 فيوه ،مللوة دحوض قوال السور؟ وموا: اهلل رسول يا قيل ،سلم سلم اللهم: ويقولون الشفاعة وحتل

 املؤمنوووون فيمووور ،السوووعدان هلوووا يقوووال شوووويكة فيهوووا ،بنجووود تكوووون وحسوووك وكالليوووب خطووواطيف
 ،مرسول وخمودوش ،مسولم فنوا  ،والركواح اخليول وكأجواود وكوالطري وكالريح وكالربق العني كطرف
 .(2)«جهنم نار يف ومكدوس
 
 : اإليمان بالقدر: ثامناا 
 ب اإلميان بالقدر اإلميان مبشية اهلل، وأن ما شاء اهلل كان، وما مل يشاء مل يكن.من مرات

أنه يصيب بالصواعق من يشاء، ويصرفه عمن يشاء، وأن ذلك  kوقد أخرب اهلل 
ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ژ : ، قال تعاىل(3) حبسب ما اقتضاه حكمه القدري

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ 

 .(4)ژ   يئ  
 

                                           
 (.160برقم ) 1/189: فيها منللة النة أهل أدين باح، اإلميان كتاحصحيح مسلم، (1)
 (.183برقم ) 1/197: الر ية طريق معرفة باحصحيح مسلم، كتاح اإلميان،  (2)
 .073: تفسري السعدي: ( انظر3)
 .13: الرعد (4)
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 : مسائل األسماء واألحكام: تاسعاا 
مووؤمنني خلووص، : يف أول سووورة البقوورة أن النوواس ينقسوومون إىل ثالثووة أقسووام kبووني اهلل 

 وكفار خلص، ومنافقني.
 يرتددون، ومنافقون الناري، املثل هلم املضروح وهم لص،خ: قسمانوهؤالء املنافقون 

الذي ذكر اهلل فيه الرعد - (1)املائي املثل أصحاح وهم خيبو وتارة اإلميان من عمل هلم يظهر تارة
ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ : قال تعاىل -والربق والصواعق

   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃ

ک    ک  ک  ک  گ     ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڍڍ

 .(2)ژگ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ    گگ
 موون شووعبة فيووه تكووون قوود اإلنسووان أن علووىأهوول السوونة والماعووة هبووذه اآليووة  اسووتدلوقوود 
 .(3)، إما اعتقادي خمر  عن اإلسالم، أو عملي ال خير  عن اإلسالمنفاق من وشعبة إميان،

 
 : منهج أهل السنة والجماعة في االستدالل: عاشراا 

  :الضرب األمث
موون موونها أهوول السوونة والماعووة يف االسووتدالل ضوورح األمثلووة لتوضوويح احلقووائق وتقريبهووا، 

ذكووور فيوووه الرعووود والوووربق  -وقووود ضووورح اهلل موووثالً يف أول سوووورة البقووورة لإلسوووالم وحوووال املنوووافقني، 
ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ : ، قال تعواىل-والصواعق

 .(4)ژچ  چ  چ    چڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃ
                                           

 .1/188: تفسري ابن كثري: ( انظر1)
 .23-16: البقرة (2)
 .1/186: تفسري ابن كثري، و 7/283: جمموع الفتاو : ( انظر3)
 .16: البقرة (4)
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كوواملطر موون السووماء يف حووال شووكهم وكفوورهم وتوورددهم  املنووافقني  قلوووحفوواملطر اإلسووالم، و 
 الوعيود مون فيوه موا: والرعود وايون، الوبالء مون فيوه موا والظلموات ،الذي فيوه ظلموات ورعود وبورق

 الوعود مون فيوه موا والوربق ،والفولع، الشوديد اخلووف املنوافقني شوأن من فإن ؛اآلخرة يف واملخاوف
 .اإلميان نور من األحيان، بعض يف املنافقني من الضرح هؤالء قلوح يف يلمع وما، والوعيد

 .الشديد الرعد وقت السماء من تنلل نار وهي صاعقة، مجع: والصواعق
 بصوائرهم، وضوعف نفسوه، يف وقوتوه شدتهل "(1)ژ    ڍڍ     ڇ  ڇ  ڇژ : قال مث
 ...لإلميان ثباهتا وعدم
 أظلموت الشوكوك هلم تع ر ع وتارة واتبعوه، به استأنسوا شيء اإلميان من هلم ظهر كلماف
 .(2)"حائرين فوقفوا مقلوهب

                                           
 .23: البقرة (1)
 .1/186: تفسري ابن كثري( 2)
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 : -الرعد والبرق والصواعق–آليات الكونية المخالفات العقدية المتعلقة بهذه ا

 
 : اعتقاد أن البرق أحد أسلحة اآللهة: أوالا 

 موون املخالفووات العقديووة املتعلقووة هبووذه اآليووات الكونيووة اعتقوواد أن الووربق أحوود أسوولحة اآلهلووة
 اجملتمعوات بعض ويف. اآلهلة أسلحة أحد هو الربق أن والرومان اإلغريق قدماء ظنالباطلة، فقد 

 عشر، الثامن القرن وحىت. ملعونة الربق يصيبها اليت واألماكن الناس أن يعتقدون كانوا فريقيةاإل
 أجوووراس دقوووا إذا الوووربق حوودوث تفوووادي بإمكووان يعتقووودون وأمريكووا أوروبوووا يف النوواس بعوووض كووان

 .(1)الكنائس
 
  :هو إله الرعد والبرق عند العرب (2) اعتقاد أن قوس قزح: ثانياا 

 والووربق الرعوود إلووه هووو قوولح قوووسموون املخالفووات العقديووة املتعلقووة هبووذه اآليووات اعتقوواد أن 
 .(3)العرح عند واملطر

                                           
 .4/339: ة العامليةاملوسوعة العربي (1)
قوووس قوولح هووو اخلطوووط والطرائووق امللونووة الوويت تبوودوا يف السووماء علووى شووكل قوووس أيووام الربيووع، وهووو موون التقووليح وهووو ( 2)

قولح اسوم : التحني، وقيل من القلح، وهوي الطرائوق واأللووان الويت يف القووس أو هوو مون قولح الشويء إذا ارتفوع.. ويقوال
 .0/3916: لسان العرح: بل بامللدلفة. انظرملك موكل به. وقلح أيضاً اسم ج

ولكوون قولوووا  -أو هووو الشوويطان–ال تقولوووا قوووس قوولح فووإن قوولح شوويطان »: وجوواء قوووس قوولح يف بعووض األحاديووث منهووا 
: ، وهووذا احلوووديث ذكووره ابوون الوووزي يف كتوواح املوضووووعات«قوووس اهلل عوول وجوول فهووو أموووان ألهوول األرع موون الغوورق

 .1/161: لشريعة املرفوعة عن األحاديث املوضوعةتنليه ا، والكتاين يف 1/213
 ".موضوع": 2/294: وقال عنه الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة 

لتعليقوات الشويخ الدرر البازية على زاد املعواد، تفريوغ : ال دليل على كراهة قول قوس قلح. انظر: وقال الشيخ ابن باز
 .1/84باحلاسب اآلي:  ، مطبوعالبن القيم على زاد املعاد tابن باز 

، والووووربق بووووني العلووووم www.wikipedia.org : ويكيبوووودياموقووووع : ، وانظوووور1/933: املوسوووووعة العربيووووة العامليووووة (3)
 .4: واإلميان لعبد الدائم الكحيل

http://www.wikipedia.org/
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 : بعض األدعية واألقوال المخالفة: اا ثالث
ذكوور  -الرعوود والووربق والصووواعق– الكونيووة لفووات العقديووة املتعلقووة هبووذه اآليوواتوموون املخا

 : ابعض األدعية واألقوال املخالفة، منه
 غضبت السماء" عند نلول الصواعق: "قول -1

هول تصوح هوذه العبوارة ": -حفظوه اهلل –يف سؤال وجه لفضيلة الشيخ عبود الورمحن الورباك 
 . ")غضبت السماء(؟ وهي تكثر عند األدباء والشعراء

الذي يظهور أن هوذه العبوارة تقوال إذا نللوت شوهب أو صوواعق مرعبوة أو  "فأجاح بقوله: 
إهنوووا نقوووم مساويوووة أو مصوووائب : و طوفوووان مغووورق، فهوووذه األموووور جيووووز أن يقوووال عنهوووابو ووور د مووودمر أ

مساوية، على معىن أهنا جاءت من جهة السوماء، وأموا أن تنسوب إىل غضوب السوماء فوال جيووز، 
ألن ذلووك يتضوومن أن السووماء تغضووب، وال دليوول علووى هووذا، ويتضوومن أن هووذه الكوووارث بفعوول 

: هلل، فيلولم منوه الشورك يف الربوبيوة، وإذا أريود بقوول القائولالسماء، وليس كذلك، بل هوي بفعول ا
)غضبت السوماء( التجووز بوذلك عون غضوب اهلل، فهوو أقوبح، فإنوه يتضومن إضوافة صوفة اهلل إىل 

 غريه، أو تشبيه غريه تعاىل به، وبكل حال فال جيوز استعمال هذه العبارة، واهلل أعلم.
اء(، يريوود هبووا األحكووام الشوورعية، املشووتملة ويشووبه هووذه العبووارة قووول بعضووهم )عدالووة السووم

 .(1)"على غاية العدل واحلكمة

                                           
 موقع الشيخ عبد الرمحن بن ناصر الرباك الرمسي. (1)

http: //albrrak.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=36953 
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 األحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه اآلية الكونية: 
 ورد يف هذه اآلية الكونية عدد من األحاديث املوضوعة والضعيفة واملتعلقة بالعقيدة، ومنها:

  
 : عةالرعد والربق والصواعق فوق السماء الساب -1

رأيوووت ليلوووة أسوووري يب، ملوووا انتهينوووا إىل »: nقوووال رسوووول اهلل : قوووالzعووون أيب هريووورة 
 .(1). احلديث«وقي، فإذا أنا برعد وبرق وصواعقالسماء السابعة، فنظرت ف

 
 : د والصواعق غضب من اهللالربق والرع -2

: إذا مسووع الرعوود والصووواعق قووال nكووان رسووول اهلل : قووال cعوون عبوود اهلل بوون عموورو 
 .(2)«ذلك قبل وعافنا بعذابك هتلكنا وال بغضبك تقتلنا ال اللهم»

لو أن عبيدي أطاعوين : kقال ربكم »: قال n أن رسول اهللzعن أيب هريرة و 
 .(3)«ألسقيتهم املطر بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، وملا أمسعتهم صوت الرعد

 
  

                                           
 أيب وجهالوووة زيووود، بووون علوووي لضوووعف ضوووعيف إسوووناده: (، قوووال ايقوووق8941بووورقم ) 14/289: ( مسوووند اإلموووام أمحووود1)

 .3/017: تفسري ابن كثري: ، وضعفه ابن كثري، انظرالصلت
 ال غريوب حوديث هوذا: وقوال، (3403) بورقم ،040: الرعود مسع إذا يقول ما باح ،الدعوات، كتاح الرتمذي( سنن 2)

إسناده ضعيف، وضعفه النووي : ( وقال حمققه0793برقم ) 13/47: أمحدمسند اإلمام و  الوجه، هذا من إال نعرفه
  (.023برقم ) 332: يف األذكار، كتاح األذكار يف صلوات خمصوصة، باح ما يقول إذا مسع الرعد

(، وذكوووره ابووون 8738بووورقم ) 14/327: (، ومسوووند اإلموووام أمحووود2736بووورقم ) 4/312: ( مسوووند أيب داود الطيالسوووي3)
 (.883برقم ) 2/287: ، واأللباين يف السلسة الضعيفة2/339: الوزي يف العلل املتناهية يف األحاديث الواهية
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 املبحث السادس

 
 ــــــراملطـــــ

 والثلج والربد
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 : المطر في اللغة
 واآلخوور ،السووماء موون النووازل الغيووث أحوودمها: معنيووان فيووه صووحيح أصوول والووراء والطوواء املوويم
 قووال، العووذاح يف إال أمطوور يقووال ال: نواس وقووال. مطوورا ومطرنووا املطور، فوواألول .العوودو موون جونس
: املسوووووتمطر ومنوووووه. للمطووووور تعووووورع: الرجووووول ومتطووووور. (1)ژ ڻ  ڻ  ڻ ژ: تعووووواىل اهلل

 .اخلري طالب
. بوووه جيوووري الفووورس الراكوووب: رواملتمط ووو. ذهوووب إذا األرع، يف الرجووول رمتط ووو: قووووهلم والثووواين

 .(2) جرت: فرسه به رتومتط  
 وقووود اهلل، وأمطرهوووا مطووورا، متطووورا السوووماء ومطووورت. األمطوووار واحووود: املطووور: ويف الصوووحاح

 أي مطووووورا، األرع يف الرجوووول ومطوووور. مبعووووىن وأمطوووورت السووووماء مطوووورت: نيقولووووو  ونوووواس. مطرنووووا
 .(3)به رمط   من أدر  فال البعري ذهب: ويقال. مثله رومتط  . ذهب

 املطر قطرات وتتشكل. املتساقطة املاء قطرات أشكال من شكل املطر: االصطالحوفي 
 واملطر الليد مثل التساقط أشكال تنصهر عندما أو السحب، يف املاء قطريات تتحد عندما
 املدارية املناطق يف التساقط ويكون العامل، أحناء معظم على األمطار وتسقط. والبو ر د الثلجي
 فيكون العامل يف األخر  األماكن بعض ويف النوبية املتجمدة القارة يف أما. أمطار شكل على

 .ثلًجا التساقط
 .(4)سقوطها سرعة يف تتفاوت ماك كبريًا، تفاوتًا أحجامها يف املطر قطرات وتتفاوت

 : (0)وجهني على القرآن يف املطرو 
چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ   ژ: النسوووواء سوووورة يف تعوووواىل قولوووه ومنووووه. املعوووروف املطوووور: أحووودمها

                                           
 .43: الفرقان (1)
 .333-0/332: معجم مقاييس اللغة (2)
 .2/818: الصحاح (3)
 .23/410: ة العامليةاملوسوعة العربي (4)
 .041: نلهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر (0)
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 .(1)  ژڍ  
 .(2)ژٹ  ٹ   ڤ ژ: لوط قوم قصة يف تعاىل قوله ومنه. احلجارة: والثاين
 

 : الثلج في اللغة
 يف املووذكورة الكلمووات تتفوورع ومنووه. املعووروف الووثلا وهووو واحوود، أصوول والوويم والووالم الثوواء 
 .(3)الثلا أصاهبا إذا مثلوجة أرع يقال. بابه

 درجة إىل املياه حرارة ةدرج تنخفض عندما يتكون متجم د ماء الثلا: االصطالحوفي 
 واملطر الليد، ويعد. املبتلة واألرصفة والشوارع واألهنار، البحريات، أسطح على املئوية الصفر
 .(4)الثلا من صورًا والبو ر د والصقيع، الثلجي،
 

 : البرد في اللغة
 ثوالثالو والثبووت، السوكون واآلخور احلر، خالف أحدها: أربعة أصول والدال والراء الباء 
 .(0)الفروع ترجع وإليها. واحلركة االضطراح والرابع امللبوس،

 .(9) امللن وحب الغمام، حب: والرب د بالتحريك
 أو كروية، جليدية كتل شكل على السماء من ينلل جامد مطر البو ر دُ : االصطالحوفي 

 حبة حجم بني الكتل، هذه حجم يرتاوحو . الربد حب   الكتل هذه وُتسمى منتظمة، غري

                                           
 .132: النساء (1)
 .173: ، الشعراء84: ( األعراف2)
 .1/332: ، الصحاح1/380: معجم مقاييس اللغة (3)
 .8/47: املوسوعة العربية العاملية (4)
 .1/241: معجم مقاييس اللغة (0)
 .2/449، 1/130: ، الصحاح242: القاموس اييط (9)
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 .(1)ذلك من أكرب يكون أن وميكن الربتقالة، وحجم البازالء،
، ولفووظ الوووثلا مل يوورد يف القووورآن، ولفوووظ (2)( مواضوووع9وقوود ورد لفوووظ املطوور يف القووورآن يف )

 .(3)الربد يف موضع واحد
 .(4)( حديثاً 46وورد املطر يف السنة يف )

                                           
 .147: قاموس الغرافيا (1)
 .842: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: ( انظر2)
 .146: املرجع السابق: ( انظر3)
 .7: فهرس األحاديث الكونية والطبية: انظر( 4)
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  :(1)-المطر والثلج والبرد –الدالئل العقدية لآليات الكونية 

إنلال املطر يف معرع kاملطر والثلا والربد من آيات اهلل الكونية، وقد ذكر اهلل 
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ   ژ: االمتنان على عباده، فقال تعاىل

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  

، ويف موضع (2)ژڑ  ک  ک   کک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
 ژ: آخر بعد أن ذكر إنلال املطر من السماء هنى عن جعل الند له سبحانه وتعاىل، فقال

ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  

 .(3)ژۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  
النظوور والفكوور يف خملوقاتووه العظووام لظهووور أثوور الداللووة إىل واهلل سووبحانه إمنووا يوودعو عبوواده "

، قوووال (4)"هوووافيهوووا وبوووديع عجائوووب الصووونعة واحلكموووة فيهوووا واتسووواع جموووال الفكووور والنظووور يف أرجائ
ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئجب  حب  خب  مب  ىبيب   ژ: تعاىل

 .(0)ژجت  حت  خت         مت  ىت  
 
 : وجود اهلل: أوالا 

ۋ   ژ: ومنها املطر، قال تعاىلبالتفكر يف آياته املشاهدة ايسوسة  kقد أمر اهلل 

                                           
وث اإلسووالمية، الرئاسووة العامووة انظوور: الوودالالت العقديووة للموواء يف القوورآن الكوورمي للوودكتور حمموود السووحيم، جملووة البحوو (1)

 .(68للبحوث العلمية واإلفتاء، العدد )
 .11-13: النحل (2)
 .22: البقرة (3)
 .2/279: مفتاح دار السعادة( 4)
 .03: الروم (0)
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ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  

 t، وقد سبق نقل كالم ابن القيم (1)ژەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
 فيها نظر فإذا باحلس مشاهدة باألبصار، مرتبة "ورة فيها، وأن األمور املذك(2) على هذه اآلية

 ،وحكمته ورمحته وعلمه وقدرته تعاىل الرح وجود على هبا استدل - عقله وهو - قلبه ببصر
 أمور وهذه ،موهتا بعد األرع هذه أحيا كما موهتم بعد اخلالئق حياة من به خربأ ما إمكانو 
 ما على دل والعقل اآلية، على دل احلس إنف - العقل وهو - القلب ببصر إال تدرك ال

 .(3)"بالعقل املشهود عليه واملدلول ،بالبصر املشهودة اآلية سبحانه فذكر ،آية له جعلت
 
 : توحيد الربوبية: اا ثاني

عظيم قدرته يف خملوقاته وأنه اخلالق هلا املتصرف فيها، ومن ذلك ما  kقد بني اهلل 
ائ  ەئ   ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ   ژ: قوله تعاىلعن املطر والربد يف  kذكره اهلل 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   

يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت     ىت  يت      جث  مث  ىث  يثحج  مج  جح  

فمن  ،(4) ژٱ  ٻ  ٻ   ٻٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ    مح   جخ  حخ  مخ   
بني تلك ، مث يؤلف قطعا متفرقةالسحاح يسوق وربوبيته أنه  -تعاىلسبحانه و  -عظمته أدلة 

وتارة ينلل اهلل من ، فينلل منه املطر وينتفع به الناس، القطع، فيجعله سحابا مرتاكما مثل البال
حبسب ما اقتضاه حكمه القدري، وحكمته اليت حيمد  ذلك السحاح بردا يتلف ما يصيبه

نفع وينتفي به الذي أنشأها وساقها لعباده املفتقرين، وأنلهلا على وجه حيصل به الفعليها، 

                                           
 .24: الروم (1)
 .331: ص( 2)
 .1/286: ( مفتاح دار السعادة3)
 .44-42: النور (4)
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 .(1)"الضرر، كامل القدرة، نافذ املشيئة، واسع الرمحة
املطووور الوووذي حتيوووا بوووه الوووبالد إنووولال "اهلل الووويت يسوووتدل هبوووا علوووى توحيووود الربوبيوووة ومووون آيوووات

علوى  دالوة، فهوذه اآليوات قبل نلوله مقدماته من الرعد والوربق الوذي خُيواف ويُطموع فيوه، و والعباد
كمووال إتقانووه، وعظوويم حكمتووه وأنووه حييووي املوووتى كمووا أحيووا األرع عموووم إحسووانه وسووعة علمووه و 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې   ژ: قال تعواىل ،(2)"بعد موهتا

 .(3)ژى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
: أن يفسوور عوون ثوبووه عنوود نوولول املطوور، فسووئل عوون ذلووك فقووال nموون هوودي النوويب وكووان 

ڭ   ژ: ، قووووال تعوووواىل(0)أي قريووووب العهوووود خبلووووق اهلل تعوووواىل لووووه (4)«إنووووه حووووديث عهوووود بربووووه»

 .(9) ژۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
اسووتجابته لووودعاء الووداعي، ومووون مووواطن االسوووتجابة عنوود نووولول kهلل وموون أدلووة ربوبيوووة ا

 .(8)"ثنتان ال تردان، أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء، وحتت املطر ": n، قال (7)املطر
 

 علووى جُت وور   حبتووه علميووة بطريقووة لسووحبا موون املطوور إسووقاط عمليووة": وهوووأمووا االسووتمطار 
 لليوادة الطريقوة، هوذه النواس يسوتخدم. السوحب تطعيم أيًضا ويسمى. الو يف املتكو نة السحب

                                           
 ، بتصرف يسري.073: تفسري السعدي( 1)
 .9/313: تفسري ابن كثري، و 936: املرجع السابق: ( انظر2)
 .24: الروم (3)
 (.868برقم ) 2/910: صحيح مسلم، كتاح صالة االستسقاء، باح الدعاء يف االستسقاء (4)
 .9/430: ، وشرح صحيح مسلم للنووي2/934: فتح الباري: انظر (0)
 .117: البقرة (9)
 .27/126: جمموع الفتاو : انظر( 7)
معجووم الطوورباين : (، ولووه شووواهد، انظوور2043بوورقم ) 288: سوونن أيب داود، كتوواح الهوواد، بوواح الوودعاء عنوود اللقوواء (8)

بوووورقم  1/063: ، وصووووحيح الووووامع الصووووغري1/289: (، ومعجووووم الطوووورباين الصووووغري7713بوووورقم ) 8/193: الكبووووري
(3378.) 
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 ايطووووات موووون الكهربائيووووة الطاقووووة لتوليوووود أو للووووري، امليوووواه لتوووووفري أو معي نووووة، مبنطقووووة امليوووواه كميووووة
 تلووف موون خوفًووا اللراعيووة املنوواطق يف لغليوورة،ا األمطووار سووقوط ملنووع أيًضووا وُتسووتخدم. الكهرومائيووة
إىل غري ذلوك ودرجة معينة هلا، هذا ال يتم إال يف ظروف خاصة كتوفر السحب، ف، (1")اياصيل

 .(2)، و ال يلال العلماء غري قادرين على إثبات أثرها العلمي يف كل احلاالتمن الشروط
ينوووولل املطوووور يف كوووول األحوووووال، فإنووووه جيووووب اإلميووووان بووووأن اهلل تعوووواىل هووووو الووووذي وعلووووى هووووذا 

واإلنسووان مبووا يسووميه االسووتمطار الصووناعي مل يصوونع املطوور، ومل يسووقطه إىل األرع، بوول يتسووبب 
من خالل ما وفقه اهلل وهداه إليه من العلم بوبعض السونن الكونيوة الويت جعلهوا اهلل تعواىل يف هوذا 

تعاىل أوالً وأخوراً، إن شواء انولل  اهللمر إىل الكون على توفري سبب نلول املطر، ويبذل سبباً، واأل
 املطر، وإن شاء منعه.

 
 : توحيد األسماء والصفات: ثالثاا 
 : صفة الرحمة -1

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ   ژ: ، قال اهلل تعاىل(3)املطر من رمحة اهلل

ىئ  ی   ژ: مث قال ،ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

يب  جت  حت  خت         مت  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئجب  حب  خب  مب  ىب

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې    ژ: ، وقال تعاىل(4)ژىت  

 (0) ژى  ى  

                                           
 .1/724: املوسوعة العربية العاملية (1)
 .1/724: املرجع السابق (2)
 .9/321: ، وتفسري ابن كثري14/43: تفسري القرطيب (3)
 .03-49: الروم (4)
 .28: الشور  (0)
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 .(1)«رمحة»: يقول إذا رأ  املطر nالنيب  وكان
 
 : حكمة اهلل -2

يودل علوى حكموة اهلل  –املطر والثلا والوربد  –إن التأمل والتفكر يف هذه اآليات الكونية 
k،"  وآكامهووووا ا وظراهبووووا هلوووبسوووقيه وهادهووووا وتاليف نووولول املطوووور علوووى األرع موووون علوووو لوووويعم

املواء علوى  أتوىولو كان رهبوا تعواىل إمنوا يسوقيها مون ناحيوة مون نواحيهوا ملوا  ،ومنخفضها ومرتفعها
سقاها من  أنويف ذلك فساد فاقتضت حكمته  ،الناحية املرتفعة إال إذا اجتمع يف السفلى وكثر

 ...فوقها
 فوقهوا احلكماء لعقو  لميع اقرتاح ال اليت واحلكمة اللطف من بغاية األرع على نللهأ مث
 األرع... على رمحته ومعه فأنلله

 وكوان منوه حاجتهوا أخوذت األرع إذا حوىت احلاجوة بقدر إنلاله يف البالغة احلكمة تأمل مث
 ، ولووووووو اسووووووتمر أحوووووودمها (2)"بالصووووووحو عقبووووووهأو  عنهووووووا اقلووووووع يضوووووورها ذلووووووك بعوووووود عليهووووووا تتابعووووووه
 حلصل الفساد والضرر. -املطر أو الصحو –

 فاعتوودل العووامل هووذا علووى واملطوور الصووحو بووني عاقووب أن اخلبووري يووفاللط حكمووة فاقتضووت"
  .(3)"وصلح العامل أمر واستقام األخر عادية منهما واحد كل ودفع اهلواء وصح األمر

 
 : صفة العلو -3

، وعنوودما سووئل (4)أنووه حيسوور عوون ثوبووه عنوود نوولول املطوور nسووبق بيووان أن موون هوودي النوويب 
 .(0)ألنه نلل من جهة العلو، «إنه حديث عهد بربه»: عن ذلك قال

                                           
 (.866برقم ) 2/919: صحيح مسلم، كتاح صالة االستسقاء، باح التعوذ عند ر ية الريح والغيم، والفرح باملطر (1)
 .1/223: مفتاح دار السعادة( 2)
 .1/223: ( املرجع السابق3)
 .348 :ص (4)
 .0/220: الشرح املمتع على زاد املستقنع: انظر (0)
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وقووود ذكوور هوووذا فووووق السووماوات،  هوأنووإثبوووات علووو اهلل تعووواىل، وهووذا مووون األدلووة الووويت فيهووا 
كوان   ، ولوو(1)يف كتابه العلوو يف سوياق األحاديوث الدالوة علوى علوو اهلل -رمحه – احلديث الذهيب

يف كل مكان، ما كان املطر أحدث عهداً باهلل من غوريه مون  "أن اهلل  على ما يقول املبتدعه من
 .(2)املياه واخلالئق"

 
 : الصفات الفعلية االختيارية -4
يفعوول مووا يشوواء وخيتووار، فهووو سووبحانه يفعوول مووا يشوواء يف أي وقووت شوواء، وموون  kاهلل 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ژ: األدلووة علووى ذلووك قولووه تعوواىل

 ژڭ  ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ   ۆ   ڭ    
: قوال عون املطوور nحلوديث السووابق أن النويب اويف  ،(3)

وهووذا املطوور خلقووه اهلل  ،وذلووك أن اهلل سووبحانه وتعوواىل خيلووق مووا يشوواء، «نووه حووديث عهوود بربووهإ»
 .(4)"اليت تقع مبشيئتهkثبوت األفعال االختيارية هلل "، ويستفاد من ذلك نلولهتعاىل يف حني
 : توحيد األلوهية: رابعاا 

يف تقريوور توحيوود األلوهيووة االسووتدالل عليووه بالربوبيووة؛ فووإن اإلقوورار الكوورمي موون موونها القوورآن 
اد األصونام الوذين بية يستللم توحيد األلوهية، ومن ذلك االستدالل على املشركني عبو بتوحيد الرب

علوووى إفوووراد اهلل  -وبأنوووه الوووذي ينووولل املطووور وينبوووت الشوووجر  -هوووو اخلوووالق،  kيقووورون بوووأن اهلل 
علوويهم بوذلك حمووتا مبوا أقوروا بووه مون ذلووك علوى صووحة موا دعووتهم  والقوورآن منواد "بتوحيود العبوادة،

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ   ژ: ، قال اهلل تعواىل(0)"رسله إليه

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ    ژ  ژ  ڑ  ڑ

                                           
 . 1/497: العلو للعلي الغفار (1)
 .03: 2بدر البدر، دار ابن األثري، الكويت، ط: الرد على الهمية أليب سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، ت (2)
 .27: الشور  (3)
 .0/220: املمتع على زاد املستقنع الشرح( 4)
 .1/64: ر السعادةمفتاح دا( 0)
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ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ژ: وقووووووووال تعوووووووواىل ،(1)ژڱ      ڱ  

 .(2) ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
هووو الووذي يفعوول ذلووك وحووده، فهووو الووذي يسووتحق أن يعبوود وحووده ال  kفووإذا كووان اهلل 

 .(3)شريك له، وأن جتعل مجيع العبادات له وحده، وأن غريه مما عبد من دون اهلل فألوهيته باطلة
 
 : التبرك -1

ڎ  ڎ  ڈ   ژ: تعوواىلاملطوور رمحووة، وجعلووه مباركوواً، وطهوووراً، قووال kقوود مسووى اهلل 

 ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک  ک  گ  گ  
 : تعوووووووووووواىل ، وقووووووووووووال(4)

 .(0) ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ   ژ
فحسوور رسووول اهلل : قووال ،مطوور nأصووابنا وحنوون مووع رسووول اهلل : قووال zعوون أنووس و 
n ألنوه حوديث عهود »: مل صنعت هذا ؟ قوال: يا رسول اهلل: ثوبه حىت أصابه من املطر فقلنا

  .(9)«بربه تعاىل
قريوب العهود خبلوق  وواملعوىن أن املطور رمحوة وهو ،حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياهفهو 

 .(7)اهلل تعاىل فيتربك هبا
  

                                           
 .93: النمل (1)
 .93: العنكبوت (2)
 .414: تفسري ابن سعدي: ( انظر3)
 .48: الفرقان (4)
 .6: ق (0)
 .348: ( سبق خترجيه9)
بون احلجوا ، لوالل الودين  مسولمصوحيح الوديبا  علوى ، 2/049: املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاح مسولم: ( انظر7)

 .2/474: 1وي ، دار ابن عفان، اخلرب، طالسيوطي، حتقيق: أيب إسحاق احل
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 : اإليمان بالمالئكة: خامساا 
: اإلميوووووان باملالئكوووووة اإلميوووووان مبوووووا ورد مووووون أعمووووواهلم يف الكتووووواح والسووووونة، قوووووال تعووووواىل مووووون

 .p (2)ومن أعماهلم إنلال املطر، واملوكل بذلك هو ميكائيل ، (1) ژے  ے  ژ
 

 : اإليمان بالرسل: سادساا 
عوون أنووس بوون مالووك ، (3)طووراسووتجابة اهلل لدعائووه بنوولول امل n موون دالئوول نبوووة نبينووا حمموود

z :«  أن رجووال دخوول املسووجد يوووم مجعووة موون بوواح كووان حنووو دار القضوواء ورسووول اهللn  
يووا رسووول اهلل هلكووت األموووال وانقطعووت : قائمووا مث قووال nفاسووتقبل رسووول اهلل  ،قووائم خيطووب

اللهوم  ،االلهوم أغثنو ،اللهوم أغثنوا: مث قوال ،يديوه nفرفع رسول اهلل : قال ،السبل فادع اهلل يغثنا
ع موون ومووا بيننووا وبووني سوول   ،وال واهلل مووا نوور  يف السووماء موون سووحاح وال قلعووة: قووال أنووس ،أغثنووا

مث  ،فلمووا توسووطت السووماء انتشوورت ،فطلعووت موون ورائووه سووحابة مثوول الوورتس: قووال ،بيووت وال دار
مث دخول رجول مون ذلوك البواح يف المعوة : قوال ،فوال واهلل موا رأينوا الشومس سوبتا: قوال ،أمطرت
يووووا رسووووول اهلل هلكووووت األموووووال : فقووووال ،فاسووووتقبله قائمووووا ،قووووائم خيطووووب nبلووووة ورسووووول اهلل املق

 الينوااللهوم حو : مث قوال ،يديوه nفرفوع رسوول اهلل : قوال ،وانقطعت السبل فادع اهلل ميسكها عنا
اللهوم علوى اآلكوام والظوراح وبطوون األوديوة ومنابوت الشوجر فانقلعوت وخرجنوا منشوى  ،وال علينوا
 .(4)«يف الشمس

املطور سوبعة  بوإنلالوعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعواىل "n وهذا من دالئل نبوة حممد
أيووووام متواليووووة متصوووووال بسووووؤاله موووون غوووووري تقوووودمي سووووحاح وال قووووولع وال سووووبب آخوووور ال ظووووواهر وال 

                                           
 .0: النازعات (1)
 .4/047: ، وتفسري البغوي1/324: ، وتفسري ابن كثري16/164، 14/89: تفسري القرطيب: انظر (2)
: 3حمموود رواس قلعجووي، وعبوود الوورب عبوواس، دار النفووائس، بووريوت، ط: دالئوول النبوووة أليب نعوويم األصووبهاين، ت: ( انظوور3)

 .237: 2ح املسند من دالئل النبوة، ملقبل بن هادي الوادعي، دار ابن تيمية، القاهرة، ط، والصحي448
(، 1314بورقم ) 231: ، كتواح االستسوقاء، بواح االستسوقاء يف خطبوة المعوة غوري مسوتقبل القبلوةصحيح البخاري( 4)

 (867برقم ) 2/912: ، كتاح االستسقاء، باح الدعاء يف االستسقاءصحيح مسلمو 
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  .(1)"باطن
 

 : اإليمان باليوم اآلخر: سابعاا 
مما يكون فيه، ومون ذلوك  n من اإلميان باليوم اآلخر اإلميان بكل ما أخرب به رسول اهلل

 أن z  ريورةأيب ه عونبأنوه أشود بياضواً مون الوثلا، لوه وصوفه  nاحلوع، ويف وصوف النويب 
 وأحلوى، الوثلا مون بياضوا أشود هلوو ،عودن من أيلة من أبعد حوضى إن »: قال  nاهلل  رسول
 . (2)«نجومال عدد من ثرأك وآلنيته، باللنب العسل من

 
 : اإليمان بالقدر: ثامناا 

 من مراتب اإلميان بالقدر اإلميان مبشية اهلل، وأن ما شاء اهلل كان، وما مل يشاء مل يكن.
ك القطع فيجعله سوحاباً أنه يسوق السحاح قطعا متفرقة، مث يؤلف بني تل kوقد أخرب اهلل 

مرتاكبوواً مثوول البوول، مث ينوولل منهووا الووربد، فيصوويب بووه موون يشوواء، ويصوورفه عموون يشوواء، وأن ذلووك 
ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی   ژ : ، قال تعاىل(3) حبسب ما اقتضاه حكمه القدري

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت     ىت  

 (.4)  ژمث  ىث  يثحج  مج  جح  مح   جخ  حخ    يت      جث

ا، يصوورفه اهلل أنووه مووا موون سوواعة موون ليوول و الهنووار إال والسووماء متطوور فيهوو nوأخوورب النوويب 
موا موون سواعة مون ليوول وال  »: قوال nأن النوويب  z عون املطلووب بون حنطوبحيوث يشواء، ف

 .(0)« هنار إال السماء متطر فيها يصرفه اهلل حيث يشاء

                                           
 .2/039: فتح الباري: ، وانظر9/162: رح النووي على مسلمش( 1)
 (.247برقم ) 1/217: الوضوء يف والتحجيل الغرة إطالة استحباح باحكتاح الطهارة،  مسلم، صحيح (2)
 .073: تفسري السعدي: ( انظر3)
 .43: النور (4)
(، وهوو 7292بورقم ) 0/164: 1، القاهرة، طللبيهقي، حتقيق: عبد املعطي قلعجي، دار الوفاء معرفة السنن واآلثار( 0)

== 
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 : اإليمان بالغيب: تاسعاا 

إن لآليات الكونية ارتباطاً وثيقاً بعلم الغيب، حيث أن أوقات حدوثها ال يعلمه إال اهلل، 
ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ   ژ: قوووووووووال تعووووووووواىل

 .(1)ژىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب  
عووون ف يعلمهووا إال اهلل، وذكوور منهوووا املطوور،أن مفوواتيح الغيووب مخوووس ال  nوقوود بووني النووويب 

ال  ،مفوواتيح الغيووب مخووس ال يعلمهووا إال اهلل»: قووال nأن رسووول اهلل  cبوون عموور عبووداهلل ا
يعلووم مووا يف غوود إال اهلل، وال يعلووم مووا تغوويض األرحووام إال اهلل، وال يعلووم مووىت يووأيت املطوور أحوود إال 

 .(2)«وم الساعة إال اهللاهلل، وال تدري نفس بأي أرع متوت، وال يعلم مىت تق
 

 : حكاممسائل األسماء واأل: عاشراا 
بوني يف أول  kأن اهلل  -(3)الرعود والوربق والصوواعق –سبق الكالم يف املبحث السابق 

 مؤمنني خلص، وكفار خلص، ومنافقني.: سورة البقرة أن الناس ينقسمون إىل ثالثة أقسام
 يرتددون، ومنافقون الناري، املثل هلم املضروح وهم خلص،: قسمانوهؤالء املنافقون 

ڤ   ژ: ، قال تعاىل(4)املائي املثل أصحاح وهم خيبو وتارة اإلميان من عمل هلم يظهر تارة

                                           
== 

 .0/464: فيض القدير: ، انظرمرسل
 .34: لقمان (1)

   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چژ : ، كتاح التفسري، سورة الرعد، باح قولهالبخاري صحيح( 2)

 (.4967برقم ) 633: ژ
 .339: ص (3)
 .1/188: تفسري ابن كثري: ( انظر4)
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ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  

ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 .(1)ژژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ           ڳ  ڱ 
 موون شووعبة فيووه تكووون قوود اإلنسووان أن علووىأهوول السوونة والماعووة هبووذه اآليووة  اسووتدلوقوود 
 .(2)، إما اعتقادي خمر  عن اإلسالم، أو عملي ال خير  عن اإلسالمنفاق من شعبةو  إميان،

 
 : تكفير الذنوب الحادي عشر

أن يطهوره اهلل مون اخلطايوا  kإذا افتتح صوالته أن يسوأل اهلل  nكان من هدي النيب 
يسكت بني التكبري وبني  nكان رسول اهلل » : قال zهريرة باملاء والثلا والربد، عن أيب 

إسوووكاتك بوووني : فقلوووت بوووأيب وأموووي يوووا رسوووول اهلل -هنيوووة : أحسوووبه قوووال: قوووال -القوووراءة إسوووكاتة
اللهوم باعود بيو  وبوني خطايواي كموا باعودت بوني املشورق : أقوول: قال ؟التكبري والقراءة ما تقول

اللهووم نقوو  موون اخلطايووا كمووا ينقووى الثوووح األبوويض موون الوودنس اللهووم اغسوول خطايوواي  ،واملغوورح
 .(3) «باملاء والثلا والربد
 نووار فيووه وتضووطرم القلووب فريختووي وضووعفا وجناسووة حوورارة للقلووب توجووب اخلطايووا "وذلووك أن

 كلمووا وهلووذا ،ويوقوودها النووار ميوود الووذي احلطووب مبنللووة لووه والووذنوح اخلطايووا فووإن ؛وتنجسووه الشوهوة
 ردابووا كووان فووإن ،النووار ويطفووئ اخلبووث يغسوول واملوواء ،وضووعفه القلووب نووار اشووتدت اخلطايووا كثوورت
 وشودته السوم وصوالبة التربيود يف أقو  كان وبرد ثلا معه كان فإن ،وقوة صالبة السم أورث
 .(4)"اخلطايا ألثر أذهب فكان

صوولى : قووالz مالووك بوون عوووفللميووت بووذلك، فعوون يوودعو  nالنوويب كووان وكووذلك  

                                           
 .23-16: البقرة (1)
 .1/186: تفسري ابن كثري، و 7/283: موع الفتاو جم: ( انظر2)
 (.744برقم ) 100: ، كتاح األذان، باح ما يقول بعد التكبريصحيح البخاري( 3)
 .1/218: 1املستدرك على جمموع فتاو  ابن تيمية، مجع حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، ط (4)
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وعافوووه  ،اللهوووم اغفووور لوووه وارمحوووه»: علوووى جنوووازة فحفظوووت مووون دعائوووه وهوووو يقوووول nرسوووول اهلل 
ونقه من اخلطايا كما نقيوت  ،واغسله باملاء والثلا والربد ،ووسع مدخله ،وأكرم نلله ،عنه واعف

وزوجووا خووريا موون  ،وأهووال خووريا موون أهلووه ،وأبدلووه دارا خووريا موون داره ،الثوووح األبوويض موون الوودنس
حووىت متنيووت أن : قووال ،-أو موون عووذاح النووار  -وأدخلووه النووة وأعووذه موون عووذاح القوورب  ،زوجووه

  .(1)«أكون أنا ذلك امليت
 ژ : قوال تعواىل ،اخلطايا مبنللة نار جهنم ألهنا مستوجبة هلوا حبسوب وعود الشوارع "لفجع

 ژۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   
 فعوورب عوون إطفوواء حرارهتووا بالغسوول تأكيوودا يف ،(2)

 موون أبوورد إىل مث ،الووثلا وهووو منووه أبوورد إىل املوواء عوون ترقيووا املووربدات باسووتعمال فيووه وبووالغ اإلطفوواء
 .(3)"أمجد فهو أبرد هو ما ألن ؛مجوده بدليل الربد وهو الثلا

 
 : منهج أهل السنة والجماعة في االستدالل: الثاني عشر
 : الضرب األمث

من منها أهل السنة والماعة يف االستدالل ضرح األمثلة لتوضيح احلقائق وتقريبها، 
أن اهلل ضرح مثاًل يف أول سورة  -(4)الرعد والربق والصواعق –ث السابق وقد سبق يف املبح

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ      ژ: ، قال تعاىل-ذكر فيه املطر  -البقرة لإلسالم وحال املنافقني، 

ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ        ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 .(0)ژچ

                                           
 (.693برقم ) 2/992: الصالة يف للميت الدعاء باح، كتاح النائل، صحيح مسلم (1)
 .23: الن (2)
 .2/233: فتح الباري: ، وانظر0/264: عمدة القاري شرح صحيح البخاري( 3)
 .306: ص (4)
 .16: البقرة (0)
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كوواملطر موون السووماء يف حووال شووكهم وكفوورهم وتوورددهم  املنووافقني  قلوووح"فوواملطر اإلسووالم، و 
 .(1) الذي فيه ظلمات ورعد وبرق"

: قوووالz عووون أسوووامةقوووع املطووور، فاو مأن الفووونت تقوووع خوووالل البيووووت ك nوأخووورب النووويب 
ال. : قوووالوا «" هووول توورون موووا أر  ؟ »: موون آطوووام املدينوووة فقووال (2) علووى أطوووم nأشوورف النووويب 

  .(3) « قع املطراو مإين ألر  الفنت تقع خالل بيوتكم ك »: قال
 .(4)يف الكثرة واهلرم: والتشبيه مبواقع املطر

قوال رسوول اهلل : قوالz أنوسيف بيان خريية األمة مثاًل بواملطر، عون  nوضرح النيب 
n :«(0)«مثل أميت مثل املطر ال يدر  أوله خري أم آخره. 

كموووا هوووو حمتوووا  إىل أول األموووة يف إبالغوووه إىل مووون بعووودهم، كوووذلك هوووو "الووودينومعنووواه أن 
تووووا  إىل القووووائمني بووووه يف أواخرهووووا، وتثبيووووت النوووواس علووووى السوووونة وروايتهووووا وإظهارهووووا، والفضوووول حم

 للمتقدم. 
وكووذلك الوولرع الووذي حيتووا  إىل املطوور األول وإىل املطوور الثوواين، ولكوون العموودة الكوورب  علووى 

  .(9)"األول، واحتيا  اللرع إليه آكد، فإنه لواله ما نبت يف األرع، وال تعلق أساسه فيها

                                           
 .1/186: تفسري ابن كثري: ( انظر1)
 .18/7: عال وارتفع. شرح النووي على مسلم: بضم اهلملة والطاء هو القصر واحلصن. ومعىن أشرف: األطم( 2)
(، 7393)بوورقم  1303: ويوول للعوورح موون شوور قوود اقوورتح" ": n، كتوواح الفوونت، بوواح قووول النوويب البخوواري( صووحيح 3)

 .(2880) برقم 4/2211: القطر كمواقع الفنت نلول باح ،الساعة وأشراط الفنت كتاح،  مسلمصحيح و 
 .18/7: شرح النووي على مسلم (4)
. ومسوووند وهوووذا حوووديث حسووون غريووب مووون هوووذا الوجوووه: (، وقووال2896بووورقم ) 406: ، كتووواح األدحسوونن الرتموووذي( 0)

 .حسن إسناد وهذا وشواهده، بطرقه قوي حديث: (، وقال ايقق12327برقم ) 16/334: اإلمام أمحد
 .0/019: ، وفيض القدير7/9: فتح الباري: ، وانظر7/016: تفسري ابن كثري( 9)
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 : -المطر والثلج والبرد–المخالفات العقدية المتعلقة بهذه اآليات الكونية 

 
 : نسبة المطر إلى الكواكب: أوالا 

عون زيود من املخالفات العقديوة املتعلقوة هبوذه اآليوات الكونيوة نسوبة  املطور إىل الكواكوب، 
لوة، فصولى لنوا عام احلديبية، فأصابنا مطور ذات لي: خرجنا مع رسول اهلل: قال z بن خالدا

اهلل ورسوله أعلم، : أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا »: الصبح، مث أقبل علينا، فقال nرسول اهلل 
مطرنوا برمحوة اهلل، وبورزق : أموا مون قوال، فأصوبح مون عبوادي موؤمن يب، وكوافر يب: قوال اهلل: فقال

مطرنووا بوونجم كووذا وكووذا، فهووو : اهلل، وبفضوول اهلل، فهووو مووؤمن يب، كووافر بالكوكووب، وأمووا موون قووال
 .(1)«مؤمن بالكوكب، كافر يب

 : (2)وسبق بيان حكم نسبة املطر إىل الكواكب، وأنه ينقسم إىل ثالثة أقسام
ألن يفعوول بذاتووه فهووذا كفوور أكوورب؛ نووه هووو نسووبة الفعوول للكوكووب، وادعوواء أ: القســم األول
 .حدهاخللق واألمر هلل و 
الكوكوب والنووء نسوبة سوبب،  إىل نسبته مع اهلل، عند منالفعل  أن اعتقاد: الثاني القسم

 فهذا من الشرك األصغر.
، اعتقواداً  وال قووالً  ال إليوه نسوبته عودم موع املطور علوى عالموة األنوواء جعول: القسم الثالـث

 وهذا جائل.
 
 : قصر احتباس المطر على األسباب المادية: ثانياا 

املتعلقة هبذه اآليات الكونية قصر احتباس املطر على األسباح  من املخالفات العقدية
دون اعتقاد أن ذلك قد يكون بسب  (3)املادية، ونسبة ذلك إىل طبائع األماكن األرضية والرياح

                                           
 .193: سبق خترجيه (1)
 .193: انظر (2)
: 1عبوود الكوورمي التوووجيري، دار الصووميعي، الريوواع، ط: اإلسووالم، للشوويخ محووود بوون عبوود اهلل التوووجيري، ت غربووة: انظوور (3)

== 
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لعباده ليعلم سبحانه من يصرب  kمن اهلل الذنوح واملعاصي، وأن ذلك ابتاًل أو اختبارًا 
ٱ   ٻ  ٻ   ژ: ، قال تعاىل(1)وحيتسب ويرجع إىل ربه، ومن يقنط ويسخط من قضاء اهلل

ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  

ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب   ژ: ، وقال تعاىل(2)ژٺ   ٿ  

 ،(3)ژحب   خب       مب  ىب   يب  جت  حت  
سووووووبب الوووووودح، والطاعووووووة تكووووووون سووووووبباً  " فووووووإن املعاصووووووي: t (4)قووووووال ابوووووون قدامووووووة

 .(0)للربكات"
 
 : عن المطر" حديث عهد بربه" nتحريف قوله : لثاا ثا

حووديث عهوود »: nحتريووف قولووه  الكونيووة موون املخالفووات العقديووة املتعلقووة هبووذه اآليووات
 .(7) ، وأن املراد به ظهور متعلق اإلرادة، وأن إرادة اهلل قدمية(9)«بربه

ۈئ  ېئ  ېئ  ژ : فعوال ملوا يريود، قوال تعواىل kإن اهلل : يقولون والماعة السنة أهلو 

ے     ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ژ : ، وقووووووووووووووووووووووووال تعوووووووووووووووووووووووواىل(8)ژېئ  ىئ      

 .(6)ژۆ
 وعوووال جووول اهلل إرادةمتصوووف بصوووفة اإلدارة ومل يووولل متصوووف بتلوووك الصوووفة، و  kفووواهلل 

                                           
== 

2/076. 
 .3/401: ، وتفسري ابن كثري7/203: تفسري القرطيب: انظر (1)
 .69: األعراف (2)
 .41: الروم (3)
املغوو ، وروضوة النوواظر : نابلوة، موون مؤلفاتوههوو عبود اهلل بوون حممود بوون قداموه الموواعيلي املقدسوي، موون أكوابر علموواء احل (4)

 .923: وجنة املناظر يف أصول الفقه، وغريها من املؤلفات، تويف عام
 .173-22/190: ، وسري أعالم النبالء7/100: شذرات الذهب: انظر

 .2/148: املغ  (0)
 .303: سبق خترجيه (9)
 .3/46: يب، مكتبة طربيةأليب عبد اهلل األ إكمال املعلم شرح صحيح مسلم: انظر( 7)
 .137: هود (8)
 .19-14: الربو  (6)
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 ،وأراده كونوه حوال وعوال جول اهلل شواءه وقود إال اهلل ملكووت يف حيدث شيء من فما ،متجددة
 .وأراده األزل يف شاءه وعال جل أنه كما

 الشوويء ذلووك وعووال جول اهلل جعوول ذيالوو الوقوت يف إحداثووه إرادة مبعووىن األزل يف فمشويئته 
  .(1)متجددة هذا باملعني تعلقها حيث من لكن، فيه حيدث

 

                                           
: 1عادل رفاعي، دار العاصومة، الريواع، طاعداد: الآللئ البهية يف شرح العقيدة الواسطية للشيخ صاحل آل الشيخ،  (1)

1/312. 
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 األحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه اآلية الكونية: 
 ورد يف هذه اآلية الكونية عدد من األحاديث املوضوعة والضعيفة واملتعلقة بالعقيدة، ومنها:

 
 : املطر بالليل بسب طاعة اهلل -1

لوو أن عبيودي أطواعوين : kقوال ربكوم »: قال nأن رسول اهلل zعن أيب هريرة 
 .«ألسقيتهم املطر بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، وملا أمسعتهم صوت الرعد

 .(1)سبق خترجيه وبيان ضعفه
 
 : النهي عن اإلشارة إىل املطر والربق -2
إذا رأ  أحووودكم الووووربق أو »: nقوووال رسووووول اهلل : أنوووه قووووال c عووووروة بووون الوووولبريعووون 

 .(2)«الودق فال يشر إليه، وليصف ولينعت
: مل توولل العوورح تكووره اإلشووارة إليووه يف الرعوود، ولعوول ذلووك خوفووا موون tي قووال الشووافع

(3)الصواعق
. 

                                           
 .343: خترجيه ( سبق1)
برقم  3/64: 2املكتب اإلسالمي، بريوت، طحبيب الرمحن األعظمي، : املصنف لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين، ت (2)

: ، وهو ضعيف، انظر392/ 3: (، والسنن الكرب  للبيهقي، كتاح صالة االستسقاء، باح اإلشارة للمطر4617)
 (.4713برقم ) 13/209: سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة

 .1/263: 2، بريوت طدار الفكر( األم للشافعي، 3)
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 املبحث السابع

 
 الريح والرياح
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 : الريح في اللغة
يف  (2)الغلبوة والقووة: والوريح، (1)أصل الياء يف الريح الوواو، وإمنوا قلبوت يواء لكسورة موا قبلهوا

 . (3) ژ پ  پ  پ ژ: قوله تعاىل
 .(0)سيم اهلواء، وكذلك نسيم كل شيء، وهي مؤنثة، ون(4)اهلواء إذا حترك: والريح
ن أصوولها الووواو، وإمنووا جوواءت علووى أرواح، أل ريوواح، وقوود جتمووعواحوودة الريوواح واأل: والووريح

روحوت أروح املواء، وت: بالياء النكسار ما قبلها، فوإذا رجعووا إىل الفوتح عوادت إىل الوواو، كقولوك
 .(9)دار ودارة: ريح ورحية، كما قالوا: باملروحة. ويقال

والرياح بلفظ الموع تطلوق ويوراد هبوا اخلوري، والوريح بلفوظ املفورد تطلوق ويوراد هبوا العوذاح أو 
 .(7)الشر غالًبا إال إذا قيد هذا املفرد بوصف خر  عن هذه القاعدة

 .والكثري القليل لىع يدل للجنس اسم نهفأل الريح وحد فمن ": قال القرطيب
 .الرياح منها هتب اليت الهات فالختالف مجع ومن
: حنوو القورآن، يف غلوبباأل اعتبوارا ذلوك فعول فإنوه العوذاح موع دحووو  الرمحوة موع مجوع ومن

 مفووردة الرمحووة مووع جمموعووة القوورآن يف فجوواءت، (6)ژں   ں     ژ و، (8) ژک   ک   ژ
 .(11)"(13) ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ: قوله يف يونس يف إال العذاح، مع

                                           
 .2/404: معجم مقاييس اللغة( 1)
 .2/494: ( املصدر السابق2)
 .49: األنفال( 3)
 .1/381: ( املعجم الوسيط4)
 . 3/1793: ( لسان العرح0)
 .3/1793: ، لسان العرح1/397: الصحاح( 9)
 .4/031: تفسري ابن كثري: ، وانظر3/1793: ( لسان العرح7)
 .49: الروم( 8)
 .41: الذاريات( 6)
 .22: يونس (13)
 .11-4/6الربهان يف علوم القرآن ، 21/121التحرير والتنوير : ، وانظر2/168: يبتفسري القرط( 11)
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 : االصطالحوفي 
، ومتوجوات مكونوات الغوالف الووي مون غوازات (1)األرع سطح عرب متحر ك هواء الرياح

 وأخبرة وغبار حسب العوامل واملؤثرات.
 املنبعثووة الطاقوة طريوق عون الووي، للغوالف املتسوواوي غوري التسوخني جوةنتي الريواح حتودثو "
 املنوواطق يعلووو يالووذ فوواهلواء متسوواوية، غووري بطريقووة األرع سووطح الشوومس ُتسووخ ن. الشوومس موون
 .دورة العملية هذه وتسمى ،األبرد املناطق من هواء حمله وحيل ويرتفع، يتمدد احلارة

 الصغر  النسبية الدورات تسمى بينما العامة، رةالدو  تسمى بكاملها األرع فوق فالدورة
 الشوواملة النسووبية الوودورات يوووم، بعوود يوًمووا الريوواح يف تغووريات حوودوث يف تتسووبب أن ميكوون والوويت
 . للرياح

 .(2)"ةيايل الرياح تسمى فإهنا فقط، واحد مكان يف حتدث أن املمكن من اليت الرياح أما
 : (3) أوجه ثالثة على نالقرآ يف الريح أن املفسرين بعض وذكر

ې  ژ: وقوله تعاىل ،(4) ژڄ  ڄ  ژ: تعاىل قوله ومنه ،نفسها الريح: أحدها

 .(9)ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک ژ: قوله تعاىلو  ،(0) ژې  ې   ې  ى  

 .(7)ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ژ: تعاىل قوله ومنه. الرائحة: والثاين

 .(1)ژ پ  پ ژ: تعاىل قوله ومنه. القوة: والثالث

                                           
 .11/433: ( املوسوعة العربية العاملية1)
 .11/434: املرجع السابق( 2)
 .041: ( نلهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر3)
 .194: البقرة( 4)
 .07: األعراف( 0)
 .49: الروم( 9)
 .64: يوسف( 7)



367 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 .(2)( مواضع13، ولفظ الرياح يف )ا( موضعً 17وقد ورد لفظ الريح يف القرآن يف )
 .(3)( حديثاً 83ح يف السنة يف )وورد لفظ الريح والريا 

 

                                           
== 
 .49: األنفال( 1)
 .414: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: ( انظر2)
 .2: فهرس األحاديث الكونية والطبية: انظر( 3)
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 : -الريح والرياح –الدالئل العقدية لآلية الكونية 

ممنت هبا على عباده، قال  kالريح والرياح من آيات اهلل الكونية، وقد ذكرها اهلل 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ: تعاىل

ڤ  ڦ    ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ    ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ژ: ، وقال تعاىل(1) ژچ  

ٹ  ٹ   ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 . (2)ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  
فهووذه آيووات عظيمووة كثوورية دالووة علووى القوودرة القوواهرة، واحلكمووة البوواهرة، والرمحووة الواسووعة، 
وتصووريف الريوواح يف هوواتني اآليتووني هووي موون األمووور الوويت اموونت اهلل هبووا علووى عبوواده دالووة موون تفكوور 

 .(3)فيها وتأملها أن وراءها خالقاً حكيما
توووأمتر بووأمره وتنتهوووي بنهيوووه، يأمرهوووا بووواخلري فتكوووون وقوود جعلهوووا اهلل أحووود جنووووده املسوووخرين 

السووحاح وتسوووقه إىل حيووث يشوواء مث ينوولل املطوور، ويأمرهووا فووتلقح األشووجار والسووحاح. ويأمرهووا 
فتلطف الو وحتسنه، ويأمرها بغري ذلك مما شاء فتلحق الضرر والدمار مبن يشاء، إىل غري ذلك 

 من ملاياها وخصائصها.
كوم سوخر للسوحاح مون : موثالً تأمول ف ،ما ال يعلموه إال اهلل صاحلامل من افيه"وهذه الريح 

مث سوخرت لوه احلاملوة الويت  واألرع،فتثوريه بوني السوماء  أوالً فسوخرت لوه املثورية  أمطور،ريح حوىت 
مث  ،سفه وقطعهمث سخرت له املؤلفة فتؤلف بني ك   ،حتمله على متنها كالمل الذي حيمل الراوية

                                           
 .194: ( البقرة1)
 .0-3: ( الاثية2)
 . 97-2/99: التبيان يف أقسام القرآن: انظر (3)



369 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

مث سووخرت لووه الالقحووة مبنللووة الووذكر الووذي يلقووح  ، طبقووا واحوودابعووض فيصووري إىلجيتمووع بعضووها 
مث سوخرت لوه امللجيوة الويت تلجيوه وتسووقه  ،فتلقحه باملاء ولوالها لكوان جهاموا ال مواء فيوه األنثى
املفرقة اليت تبثه وتفرقه يف الوو فوال  إعصارهمث سخرت له بعد  ،حيث أمر فيفرغ ماءه هنالك إىل

 .(1)"لة ألهلك املساكن واحليوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطراينلل جمتمعا ولو نلل مج
 
 : توحيد الربوبية: أوالا 

وسلطانه، تسخريه البحر لتجري فيه الفلك بأمره، وتدبريه الدالة على قدرته اهلل  من آيات
، وتصووورفه سوووبحانه يف هوووذه الوووريح الووويت لوووو شووواء بقووودر موووا حيتووواجون إليوووه لسوووريهم اءوإجرائوووه اهلوووو 
 . حىت ال تتحرك السفن، بل تظل راكدة ال جتيء وال تذهب، بل واقفة على ظهرهها ألسكن

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ: قووووووووووووال تعوووووووووووواىل

 .(2) ژچ  چ  
ردًة وعاصوووفًة حوووارًة وبوووا: قبووووالً ودبووووراً وجنوبووواً ومشوووااًل، ويف أحواهلوووا: أي تقليبهوووا يف مهاهبوووا

وأوانًة جتمعه، ووقتواً تفرقوه، وحينواً تصورفه.  ،تارة مبشرة بني يدي السحاح، وطوراً تسوقهو ولينة، 

، آيوة مون آيوات اهلل يتصورف فيهوا، وذلوك مموا ال يقودر عليوه أحود (3) وتارة بالرمحة وتارة بالعوذاح

وح أو إذا كوان اهلوواء سواكًنا إال اهلل، فلو أراد كل مون يف العوامل قلوب الوريح مون الشومال إىل النو

 .-سبحانه وتعاىل –، وهذا من أدلة ربوبيته (4)أن حيركه لتعذر

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ژ: قال تعاىل

                                           
 .1/33: مفتاح دار السعادة( 1)
  .194( البقرة/ 2)
 . 2/167: ، وتفسري القرطيب2/78: الطربيتفسري : انظر( 3)
 .14/114، 27/146: تفسري الرازي: ( انظر4)
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ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ            ڤ  ڦ  

 .(1) ژڦ             ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
قويووة عاتيووة،  ارحيًووأرسوولها  جعوول الووريح سوواكنة فوقفووت، وإن شوواءشوواء فهووو سووبحانه إذا "

فأخذت السفن وأحالتهوا عون سوريها املسوتقيم، فصورفتها ذات اليموني أو ذات الشومال، آبقوة ال 
، (2)"احلاجووة حبسووب يرسووله أنووه ورمحتووه لطفووه موون ولكوون ؛تسووري علووى طريووق، وال إىل جهووة مقصوود
 .(3)وهذا دليل على كمال قدرته وسلطانه

 عنوووده وأن لديووه، يسوووري عليووه، سوووهل شوويء كووول نوأ شوويء، كووول مالووك أنوووه تعوواىلوأخوورب 
 ملوا ريود،يو  يشواء كمواوأنه ينلل مون هوذه اخلولائن بقودر معلووم   الصنوف، مجيع من األشياء خلائن
 .بعباده والرمحة البالغة، احلكمة من ذلك يف له

چ  چ   ڇ  ڇ         ڇ    ژ: قال تعاىل، (4)وأنه وحده تعاىل يرسل الرياح اللواقح

ڌ      ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڇ  ڍ  ڍ  

ک  ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ    ھ  

 .(0) ژھ
  

 : توحيد األسماء والصفات: ثانياا 
 : صفة الرحمة

                                           
 .30 – 32: الشور ( 1)
 .7/236: تفسري ابن كثري( 2)
 .9/337: زاد املسري، 7/226: تفسري القرطيب: ( انظر3)
 . 431: ، وتفسري السعدي4/031: تفسري ابن كثري: انظر( 4)
 .20 – 21: احلجر (0)
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، قووال اهلل (1)الريوواح موون املبشوورات برمحووة اهلل، وهووي كووذلك تسووري الفلووك وهووذا موون رمحووة اهلل
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ   ژ : تعوووووووووووووووووووووووووووووواىل

 .(2) ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک  ک   ژ: قوووووووووال تعووووووووواىلو 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 (3)ژڻ  ڻ    ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
 تسوبوها، فوال وبالعوذاح بالرمحوة توأيت اهلل روح مون الوريح»: قوال nالنيب ويف احلديث أن 

 .(4)«شرها من به وتعوذوا خريها من اهلل وسلوا
ڀ  ٺ    ڀپ  پ   پ  ڀ  ڀژ : تعوواىل قولووه يف كمووا الرمحووة مبعووىن الووراء بفووتح"والووروح

 .(9)"لعباده رمحته من تعاىل اهلل يرسلها أي، (0) ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      
 
 : توحيد األلوهية: ثالثاا 

موون موونها القوورآن الكوورمي يف تقريوور توحيوود األلوهيووة االسووتدالل عليووه بالربوبيووة؛ فووإن اإلقوورار 
بيووة يسووتللم توحيوود األلوهيووة، وموون ذلووك االسووتدالل علووى املشووركني الووذين يقوورون بووأن و بتوحيوود الرب

واإلخوووالص يف مجيوووع خلوووالق املتصووورف يف الكوووون علوووى إفوووراد اهلل بتوحيووود العبوووادة، هوووو اkاهلل 
 األحوال.

                                           
 .9/321: تفسري ابن كثري: نظر( ا1)
 .49: ( الروم2)
 .03 – 48: الفرقان( 3)
بوووورقم  13/96: (، واملسووووند0367بوووورقم ) 003: الووووريح هاجووووت إذا يقووووول مووووا بوووواحكتوووواح األدح، ( سوووونن أيب داود،  4)

 .3/693: صحيح لغريه"، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود": (، وقال حمققه7931)
 .87: يوسف (0)
 .14/3: عون املعبود شرح سنن أيب داود (9)
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ   ژ: قال تعاىل

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  

 .(1)ژڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  
لعلمهم أهنوم ضوعفاء عواجلون عون كشوف  فاملشركون يرتكون ما كانوا يعبدون من دون اهلل

الووووذي تسووووتغيث بووووه يف شوووودائدها مجيووووع -فوووواطر األرع والسووووماوات  بوووودعوة ويصوووورخون ،الضوووور
هوو الوذي يفعول  kاهلل ، فإذا كان (2)وأخلصوا له الدعاء والتضرع يف هذه احلال -املخلوقات

ذلووك وحووده، وهووو الووذي خيلصووهم موون شوور هووذه الووريح؛ فهووو الووذي يسووتحق أن يعبوود وحووده ال 
 .(3)غريه مما عبد من دون اهلل فألوهيته باطلةشريك له، وأن جتعل مجيع العبادات له وحده، وأن 

أن النوويب xعائشووة يقووول مووا حوودثت بووه أن ذا عصووفت الووريح ولووذلك يشوورع للمسوولم إ
n بووه، أرسوولت مووا وخووري فيهووا، مووا وخووري خريهووا، أسووألك إين اللهووم»: إذا عصووفت الووريح قووال 
 .(4)«به أرسلت ما وشر فيها، ما وشر شرها، من بك وأعوذ

 بينا: قال z عامر بن عقبةباالستعاذة باهلل عند شدة الريح، فعن  nوقد أمر النيب 
 رسوول فجعول ،شوديدة وظلموة ريوح غشويتنا إذ واآلبوواء؛ الحفوة بني n اهلل رسول مع أسري أنا
 يووا »: ويقووول ،(9)ژڇ   ڍ  ڍ   ژو، (0) ژٿ  ٹ  ٹ   ژ: وبوو يتعوووذ n اهلل
 .(7)الصالة يف هبما يؤمنا ومسعته: قال. «!مبثلهما متعوذ تعوذ فما هبما؛ تعؤذ! عقبة

 السحاح يدي بنييرسل الرياح  kعلى ألوهية اهلل أن اهلل  السماوية الدالئل منو 

                                           
 .22: ( يونس1)
 .493: ( تفسري السعدي2)
 .493، 414: ، وتفسري السعدي8/320: تفسري القرطيب: ( انظر3)
 (.866برقم ) 2/919: باملطر والفرح والغيم الريح ر ية عند التعوذ باح( صحيح مسلم، كتاح صالة االستسقاء، 4)
 .1: الفلق (0)
 .1 :الناس (9)
صووحيح سوونن أيب : (، وصووححه األلبوواين، انظوور1493بوورقم ) 179: سوونن أيب داود، كتوواح الوووتر، بوواح يف املعوووذتني (7)

 .1/270: داود
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ائ  ەئ  ەئ    ژ : قال تعاىل القنطني، األزلني اجملدبني عباده به يغيث مطر، فيه الذي

 ژ: تعاىل قال، مث  ژوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ      ېئېئ 

، فيستحق أن فعل هذاأإله مع اهلل أي  (1) ژىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  
 .(2) فإذا كان اهلل هو الذي يفعل هذا األمر وحده إذا فهو املستحق للعبادة وحده .يعبد!

باخللق وامللك والتصرف، ومما  تفرده باإلهلية تفرده علىة من األدل kاهلل  ذكروقد 
تارة تأيت بالرمحة وتارة تأيت بالعذاح، تارة تأيت مبشرة بني ذكر سبحانه وتعاىل تصريف الرياح، 

يدي السحاح، وتارة تسوقه، وتارة جتمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه، مث تارة تأيت من النوح، 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ: تعاىل قال، (3)من الشرق، وتارة من الغرحمن الشمال، وتارة وتارة 

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 .(4) ژڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
 kذكوور اهلل بعوود أن اهلل باأللوهيووة يف سووورة فوواطر  تعووداد اآليووات الدالووة علووى تفووردويف 

وذلوك -بتصريف األحووال بوني السوماء واألرع  "الرياح مستداًل خلق السماوات واألرع، ذكر 
ھ  ھ   ژ: تعووواىلقوووال  ،علوووى ألوهيتوووه -(0)"ال املطووورلريووواح وتكووووين السوووحاح وإنووول بإرسوووال ا

 (9)ژ  ۈ       ۈ  ۆھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ
  .اآليات

                                           
 .93: ( النمل1)
 .9/239: تفسري ابن كثري: ( انظر2)
 .1/470: املرجع السابق: ( انظر3)
 .194: البقرة( 4)
 . 22/297: التحرير والتنوير: انظر( 0)

 .6: اطرف( 9)
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 : اإليمان بالرسل: رابعاا 

أنبيائه أكرم اهلل تعاىل هبا  ،هيعل اهلل هبا أولياءه، ويذل هبا أعداء ،الريح من جند اهلل
ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ   ژ، قال تعاىل p (1) هبا سليمان kاهلل كرم فأ ونصرهم هبا،

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ      ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې    ې  ى  ى    ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ   ژ: ، وقال تعاىل(2)ژې  

 .(3)ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ: قوال تعواىلواملوؤمنني،  nصر هبا نبينوا ون

 ، (4)ژڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
  .(9)«(0)بالدبور عاد وأهلكت بالصبا نصرت»: قال أنه n النيب عنc عباس ابن عنو 

ومن دالئل نبوة األنبياء وصدقهم نصر اهلل هلم على أعدائهم وإهالكهم، وقد أخرب اهلل 
k  ،ژ  ژ   ژ: قال اهلل تعاىلأنه أهلك بعض األمم املكذبة للرسل بإرسال الريح عليهم

ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڑ  ڑ    ک  ک     

ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

وقال ، (7) ژھ      ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ     ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ  
                                           

 .0/308: تفسري ابن كثري: ( انظر1)
 .39 – 33: ص( 2)
 .81: األنبياء( 3)
 .6: األحلاح( 4)
 املضووومومة املوحووودة وختفيوووف أولوووه بفوووتح والووودبور الشووورقية، الوووريح هوووي مقصوووور املوحووودة وختفيوووف املهملوووة بفوووتح: ( الصوووبا0)

 .9/331: . فتح الباريمقابلها
 (.4310برقم ) 783: األحلاح وهي اخلندق غلوة باح ،املغازي كتاح( صحيح البخاري،  9)
 .19 – 10: فصلت( 7)
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 .(1) ژې   ې  ې  ې  ى  ى   ژ: تعاىل
أنه عذح  kأخرب اهلل  تكذيب من كذبه من قومهيف  nلنبيه  kويف تسلية اهلل 

ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ   ژ: تعاىل ، قال(2) اح اليمالقوم اجملرمني بالريح اليت فيها عذ

پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  

ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ    ڄ             ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ      چ       چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

ڑ  ک  کک   ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڈ  ژ  ژ  ڑ

ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ   ہ   ہ  

 .(3)ژھ
 فوإذا ،وأدبور لوأقبو وجهوه يف ذلوك عورف والغويم الوريح يووم كان إذا nولذلك كان النيب 

 أن خشووويت إين »: فقوووال ،فسوووألته: x عائشوووة قالوووت ،ذلوووك عنوووه وذهوووب بوووه ر  ُسووو مطووورت
  .(4) «أميت على سلط عذابا يكون

وأهنا ستهب  الريح وقت بالغيب الذي أطلعه اهلل عليه من  خبارهإ nومن دالئل نبوته  
 غولوة n اهلل رسوول موع خرجنوا»: قوال z محيد أيب عن، ف(0)ك من ضرروما يتبع ذل الليلة
 فخرصووووناها ،اخرصوووووها: n اهلل رسووووول فقووووال ،الموووورأة حديقووووة علووووى ر الُقوووو وادي فأتينووووا تبوووووك

 ،-اهلل شوووواء إن - إليووووك نرجووووع حووووىت أحصوووويها: وقووووال ،أوسووووق عشوووورة n اهلل رسووووول وخرصووووها
 ميقوو فووال شووديدة ريووح الليلووة علوويكم سووتهب: n اهلل رسووول: فقووال ،تبوووك قوودمنا حووىت وانطلقنووا

                                           
 .9: احلاقة( 1)
 .289-7/280: تفسري ابن كثري: ( انظر2)
 .20 – 21: األحقاف( 3)
 (.866برقم ) 2/919: باملطر والفرح والغيم الريح ر ية عند التعوذ باح( صحيح مسلم، كتاح صالة االستسقاء، 4)
 . 10/42: شرح النووي على صحيح مسلم: انظر (0)
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 الوريح ملتوهفح رجول فقام ،شديدة ريح فهبت ،عقاله فليشد بعري له كان فمن ،منكم أحد فيها
 .(1)«طئ جبلي ألقته حىت

 
 : اإليمان باليوم اآلخر: خامساا 

ممووا يكووون فيووه، وموون  n موون اإلميووان بوواليوم اآلخوور اإلميووان بكوول مووا أخوورب بووه رسووول اهلل 
، فعون أيب هريورة أن بعض من مير عليه ميور كوالريح nذلك املرور على الصراط، وقد أخرب النيب 

z اهلل رسوول قووال: قوال n :« تللووف حووىت املؤمنوون فيقوووم ،النوواس وتعواىل تبووارك اهلل جيمووع 
 إال النووة موون أخورجكم وهوول: فيقووول ،النوة لنووا اسووتفتح أبانوا يووا: فيقولووون آدم فيوأتون ،النووة هلوم

 فيقووووول: قووووال ،اهلل خليوووول إبووووراهيم ابوووو  إىل اذهبووووا ،ذلووووك بصوووواحب لسووووت ،آدم أبوووويكم خطيئوووة
  موسوووى إىل اعمووودوا ،وراء وراء مووون خلووويال كنوووت إمنوووا ،ذلوووك بصووواحب لسوووت: p  إبوووراهيم
n سووىمو  فيوووأتون ،تكليمووا اهلل كلمووه الووذي  n إىل اذهبووووا ،ذلووك بصوواحب لسوووت: فيقووول 
 n  حمموووودا فيووووأتون ،ذلووووك بصوووواحب لسووووت: n  عيسووووى فيقووووول ،وروحووووه اهلل كلمووووة عيسووووى
 أولكووووم فيموووور ،ومشوووواال ميينووووا الصوووراط جنبوووويت فتقومووووان والوووورحم األمانوووة وترسوووول لووووه فيووووؤذن ،فيقووووم
 ميوور كيوف الوربق إىل تووروا أمل: قوال الوربق؟ كمور شوويء أي وأموي أنوت بووأيب: قلوت: قوال ،كوالربق
 ونبويكم ،أعمواهلم هبوم جتوري ،الرجوال وشود الطوري كمور مث ،الوريح كمور مث عوني؟ طرفوة يف ويرجوع
 فوووال الرجووول جيووويء حوووىت ،العبووواد أعموووال تعجووول حوووىت ،سووولم سووولم رح: يقوووول الصوووراط علوووى قووائم

 بووه أموورت موون بأخووذ مووأمورة معلقووة كالليووب الصووراط حووافيت ويف: قووال ،زحفووا إال السووري يسووتطيع
  .(2)«النار يف ومكدوس نا  فمخدوش
 

 : اإليمان بالقدر: سادساا 
 ة اهلل، وأن ما شاء اهلل كان، وما مل يشاء مل يكن.ئمن مراتب اإلميان بالقدر اإلميان مبشي

                                           
 (.1362برقم ) n :4/1784 صحيح مسلم، كتاح الفضائل، باح معجلات النيب (1)
 (.160برقم ) 1/189: فيها منللة النة أهل أدين باحصحيح مسلم، كتاح اإلميان،  (2)
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 السووفن مبشوويئته، فووإن شوواء جعوول الووريح سوواكنه، وإن سووري  الووريح تُ  أن kوقوود أخوورب اهلل 
ٻ  ٻ  پ              پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ    ژ: شوووووواء حركهووووووا، فقووووووال تعوووووواىل

ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ            ڤ  

ولوووو شووواء  ،لوووو شووواء لسوووكنها حوووىت ال تتحوووركفهوووذه الوووريح الووويت تسوووري السوووفن ، (1) ژڦ  ڦ             
 .(2)حلركها حىت ال تقف

 "مث هووو سووبحانه إذا شوواء جعوول هووذه الووريح طيبووة بوواردة، وإذا شوواء جعلهووا قويووة موودمرة مووع
لشووجر والصوووخر، أهنووا جسووم لطيووف ال ميسووك وال يوور ، وهووي مووع ذلووك يف غايووة القوووة، تقلووع ا

 .(3)وخترح البنيان العظيم"
 

 : األسماء واألحكاممسائل : سابعاا 
  اهلل رسول أن z  جابر عنأن بعث الريح قد يكون ملوت منافق، ف  nأخرب النيب  

n أن فلعم الراكب تدفن أن تكاد شديدة ريح هاجت املدينة قرح كان فلما سفر من قدم 
 من عظيم منافق فإذا املدينة قدم فلما ،«منافق ملوت الريح هذه بعثت»: قال n اهلل رسول
 .(4)مات قد املنافقني
 .(0)منه والعباد البالد وراحة ملوته وعالمة ،له عقوبة أي
 

 : منهج أهل السنة والجماعة في االستدالل: ثامناا 

                                           
 .34 – 32: الشور ( 1)
 .19/33: ، وتفسري القرطيب20/41: تفسري الطربي (2)
: 1366، ريوت، بووالفكوور دار، باخلووازناملعووروف  البغوودادي إبووراهيم بوون حمموود بوون علوويل لبوواح التأويوول يف معوواين التنليوول (3)

1/139. 
 .(2782برقم ) 4/2140: ( صحيح مسلم، كتاح صفات املنافقني وأحكامهم4)
 .17/127: ( شرح النووي على مسلم0)
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 : لاضرب األمث
تدالل ضرح األمثلة لتوضيح احلقائق وتقريبها، من منها أهل السنة والماعة يف االس

وقد ضرح اهلل مثاًل يق ثواح أعمال الكفار يف هذه الدنيا يف إنفاقهم مثل الريح الباردة 
 ژ: ، قال تعاىل(1)الشديدة اليت فيها نار إذا أنللت على حرث قد آن حصاده فدمرته وأهلكته

ڄ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 .(2) ژڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  
 ألعمووال الكفووار الووذين عبوودوا مووع اهلل غووريه، وكووذبوا رسووله، وبنوووا أعموواهلم وضورح اهلل مووثالً 

 شويء علوى يقودرون فوال، العاصفة الريح به اشتدت إذا الرمادب فاهنارت صحيح أساس غري على
قوال  ،(3)اليووم هوذا يف الرمواد هوذا مجوع علوى يقدرون كما إال الدنيا يف كسبوها اليت أعماهلم من
ې  ې  ې           ېى   ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئۇئ  ۆئ      ژ: تعوواىل

 .(4) ژۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  
مبووون هتووووي بوووه الوووريح يف يف ضوووالله وهالكوووه وبعوووده عووون اهلووود   للمشووورك موووثالً اهلل ضووورح و 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ژ: تعووواىل قوووال، بعيووود مهلوووك ملووون هوووو  فيوووهمكوووان سوووحيق 

 .(0) ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ 

                                           
 .2/139: تفسري ابن كثري: ( انظر1)
 .117: عمرانآل ( 2)
 .6/303: القرطيبتفسري : ( انظر3)
 .18: إبراهيم( 4)
 .31: احلا( 0)
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 : -الريح والرياح –المخالفات العقدية المتعلقة بهذه اآلية الكونية 

 : سب الريح: أوالا 
اخلوالق من املخالفات العقدية املتعلقة هبوذه اآليوة الكونيوة سوبها، وهوو سوب خلالقهوا؛ ألنوه 

 تكرهوووون موووا رأيوووتم فوووإذا ،الوووريح تسوووبوا ال»: nهلوووا، قوووال واآلمووور هلوووا، املتصووورف فيهوووا، واملرسووول 
 مون بوك ونعووذ بوه ،أمورت موا وخوري فيهوا موا وخوري الوريح هوذه خوري مون نسوألك إنوا اللهوم: فقولوا
  .(1)«به أمرت ما وشر فيها ما وشر الريح هذه شر

 
 : الذكورة واألنوثة في المولود للريححصول نسبة : ثانياا 

ثووة يف املولوووود إىل موون املخالفووات العقديووة املتعلقووة هبووذه اآليووة الكونيووة نسووبة الووذكورة واألنو 
 .(2)"أنثى املولود كان جنوبا كانت وإذا ،ذكرا الولد كان مشاال الريح كانت فإذا "الريح

يناث ذكار واإلن اإلإف ؛باطل من وجوه كثرية معلومة باحلس والعقل وأخبار األنبياء"وهذا
رئ املصور الذي هو جمرد مشيئة اخلالق البا وإمناال يقوم عليه دليل وال يستند إىل أمر طبيعي 

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ   وئ   ژ

وكذا ، (4) ژيت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج   ژ،(3) ژۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ  
يستأذن امللك املوكل باملولود ربه وخالقه  جل والرزق والسعادة والشقاوة حنيهو قرين األ

فيقضى اهلل ما يشاء  ؟فما األجل ؟فما الرزق ؟سعيد أم شقي ؟يا رح أذكر أم أنثى: فيقول
  .(1)"(0)ويكتب امللك

                                           
(، 21138برقم ) 30/70: (، واملسند2202برقم ) 327: سنن الرتمذي، كتاح الفنت، باح النهي عن سب الريح (1)

 .2/203: صحيح سنن الرتمذي: انظر: حديث صحيح"، وصححه األلباين ": وقال حمققه
 .2/217: دار السعادة( مفتاح 2)
 .03 – 46: الشور ( 3)
 .03: طه( 4)
: وسووعادته وشووقاوته وعملووه وأجلووه رزقووه وكتابووة أمووه بطوون يف اآلدمووي اخللووق كيفيووة بوواحصووحيح مسوولم، كتوواح القوودر،  (0)

== 
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 نية: األحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه اآلية الكو 
 ورد يف هذه اآلية الكونية عدد من األحاديث املوضوعة والضعيفة واملتعلقة بالعقيدة، ومنها:

 
 : الريح مسخرة من األرع الثانية -1

-الوريح مسوخرة مون الثانيوة »: nقوال رسوول اهلل : قوال  c عن عبود اهلل بون عمورو 
ن الريح أن يرسل عليهم رحيا هتلك فلما أراد اهلل أن يهلك عاًدا أمر خاز -يع  من األرع الثانية

ال إًذا تكفوووأ : قوووال لوووه البوووار ، أرسووول علووويهم مووون الوووريح قووودر منخووور الثوووور؟رحأي : عوووادا، قوووال
ڻ  ڻ   ڻ      ژ: األرع ومن عليها، ولكن أرسل عليهم بقدر خامت. فهي اليت يقول اهلل يف كتابوه

 .(3)«(2)ژۀ  ۀ  ہ  ہ        ہ  ہ              
 
 : ح من النة والشمال من النارريح النو  -2

ريح النوح من النوة، وهوي الوريح اللوواقح،  »: قال n عن النيب  z عن أيب هريرة
، والشوومال موون النووار ختوور  فتموور بالنووة فتصوويبها وهووي الوويت ذكوور اهلل يف كتابووه، فيهووا منووافع للنوواس

 .(4)«نفحة منها فربدها هذا من ذاك

                                           
== 

 (.2943برقم ) 4/2339
 .2/217: مفتاح دار السعادة( 1)
 .42: الذاريات( 2)
 وتعقبووه، وصووححه، 4/064: املسووتدرك يف احلوواكم(، و 18990بوورقم ) 3313/ 13: ( رواه ابوون أيب حووامت يف تفسووريه3)

 ".املنواكري كثوري وهوو ودرا  ثقوة، أنوه مسولم وعنود داود، أبوو ضوعفه شعيوا بون اهلل عبود فيوه منكر، بل: "بقوله الذهيب
زاملتيووه اللتووني واألقوورح أن يكووون موقوفووا علووى عبوود اهلل بوون عموورو، موون  ،هووذا احلووديث رفعووه منكوور": قووال ابوون كثووريو 

 .7/423: تفسري ابن كثري: انظر ."أصاهبما يوم الريموك، واهلل أعلم
وضوعفه ابون كثوري يف  ،14/33: ، والطوربي يف تفسوريه143: ( رواه ابن أيب الودنيا يف كتواح املطور والرعود والوربق والوريح4)

 (.3144برقم ) 491: 3ت، طاملكتب اإلسالمي، بريو  ،الصغري، واأللباين يف ضعيف الامع 4/031: تفسريه
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إن اهلل خلوووق يف النوووة رحيوووا بعووود الوووريح »: nقوووال رسوووول اهلل : قوووال z عووون أيب ذرو 
ريح مون ذلوك البواح، ولوو فوتح ألذرت موا بسبع سنني، وإن من دوهنا بابا مغلقا، وإمنا يوأتيكم الو

 .(2)«، وهي فيكم النوح(1)رع من شيء، وهي عند اهلل األز يببني السماء واأل

                                           
 .2/324: النهاية يف غريب احلديث واألثر: . انظركثريا االسم هذا يستعملون مكة وأهل. النوح ريح أمساء من( 1)
(، والعظمووووة 126بوووورقم ) 223: 2حسووووني سووووليم أسوووود، دار املووووأمون للوووورتاث، دمشووووق، ط: ( مسووووند احلميوووودي، حتقيووووق2)

بوووووورقم  232: ضووووووعيف الووووووامع الصووووووغري: موضوووووووع. انظوووووور: ل األلبوووووواينوقووووووا  (،840بوووووورقم ) 4/1338: لألصووووووبهاين
(1937.) 
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 الفصل السادس

 اآليات الكونية األرضية وداللتها العقدية. 
 

 : وفيه متهيد وتسعة مباحث
 .حركة األرض: املبحث األول
 اجلبال.: املبحث الثاني

 الزالزل واخلسوف والرباكني.: املبحث الثالث
 حار واألهنار.الب: املبحث الرابع

 الليل والنهار.: املبحث اخلامس
 احلياة واملوت.: املبحث السادس

 النوم. : املبحث السابع
 النبات.: املبحث الثامن

 األمراض.: املبحث التاسع
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 تمهيد

 
 اآليات الكونية األرضية هي اآليات السفلية كاألرع والبال والبحار واألهنار وغريها.

ة الكونية ومعناها وورودها يف القرآن والسنة، وداللتها العقدية ويف هذا الفصل أذكر اآلي
اإلميان ومسائل  وبقية أركان -الربوبية واألمساء والصفات واأللوهية–على التوحيد بأقسامه 

 .العقيدة
 الكونية. الضعيفة املتعلقة هبذه اآلياتاملوضوعة و اديث مث أذكر املخالفات العقدية واألح
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 كة األرضحر : المبحث األول

 : األرض في اللغة 
 بل ينقاسان ال وأصالن مسائله، وتكثر يتفرع أصل أصول، ثالثة والضاد والراء اهلملة

 مأروع رجل اللكمة، فاألرع األصالن هذان فأما. العرح وضعته حيث موضوع واحد كل
 .عدةر   أي أرع بفالن يقال عدة،الر   واآلخر أحدمها، وهو ،ملكوم أي

 ولقوائمه مساء، الفرس ألعلى يقال السماء، ويقابل يسفل شيء فكل: ولاأل األصل وأما
 .أرع

 ؛أرضة يقال أن منها الواحدة حق وكان ،جنس اسم وهي أنثى عليها حنن اليت: واألرع
 ژۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ژ التنليل ويف ،يقولوا مل ولكنهم

أرضني و  آراع والمع، (1)
 .(2) املقدرة ايذوفة اهلاء من عوع الواو وأرضون وعوأر 

 : وفي االصطالح 
 ليستو  .اهلواء هبا وحييط وماء، وتربة صخور من سطحها يتكون ضخمة كرة األرع

 .(3)االستواء خط عند قطرها من أقصر القطبني بني املسافة إن إذ متاًما؛ كروية
 .(4)ومل يرد بلفظ المع ( موضعاً،401وقد ورد لفظ األرع يف القرآن يف )

 .(0)( حديثاً 133ووردت األرع يف السنة يف )
 : (9)وذكر بعض املفسرين أن األرع يف القرآن على سبعة عشر وجها

 

                                           
 .23: ( الغاشية1)
 .3/2137: ، لسان العرح81-1/76: معجم مقاييس اللغة: ( انظر2)
 .014، 1/011: املوسوعة العربية العاملية: ( انظر3)
 .42-34: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: ( انظر4)
 .2: ألحاديث الكونية والطبيةفهرس ا: انظر( 0)
 .2/04: وبصائر ذوي التمييل ،198: نلهة األعني النواظر: ( انظر9)
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، (1)ژڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ژ: ، قووووووال تعوووووواىلالنووووووة مبعوووووىن: لاألو 
 .(2) ژۇئ  ۇئ      ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ: وقال تعاىل
، وقوووووال (3) ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ژ: تعووووواىل، قووووال مكوووووة أرع مبعوووووىن: : الثوووواين

 .(4)ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ ژ: تعاىل
 : ، وقال تعاىل(0) ژک  گ  گ  گ  گ   ژ: ، قال تعاىلةيالنبو  املدينة مبعىن :الثالث

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ: ، وقووووووال تعوووووواىل(9) ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ژ

 .(7) ژ ٻ  پ  پ
ۆ        ۆ   ژ: ، قوووووووال تعووووووواىلاملقووووووودس وبيوووووووت ماالشووووووو أرع مبعوووووووىن: الرابوووووووع

ې   ې  ې    ى   ى   ائ  ائ   ژ: ، وقووووووووووووووووووال تعوووووووووووووووووواىل(8) ژۈ   ۈ  

 .(6) ژەئ  
، (13)ژے   ے  ۓ  ۓ  ڭ ژ : ، قوال تعواىلخصوصواً  مصر أرع مبعىن: اخلامس
 .(11) ژ ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ ژ: وقال تعاىل

                                           
 .130: ( األنبياء1)
 .74: ( اللمر2)
 .67: ( النساء3)
 .41: ( الرعد4)
 .67: ( النساء0)
 .09: ( العنكبوت9)
 .79: ( اإلسراء7)
 .137: ( األعراف8)
 .71: ( األنبياء6)
 .4: ( القصص13)
 .00: ( يوسف11)
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 .(1)ژې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ    ژ: تعاىل قوله ومنه، الغرح رعأ: السادس
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ژ: األرضوووووووووون السوووووووووبع، قوووووووووال تعووووووووواىل: سوووووووووابعال

 .(2)ژڀ
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ: قال تعاىل ،اإلسالم أرع: الثامن

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

 .(3) ژ ک  ک  ک  ک  گ
 .(4) ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ: ، قال تعاىلالقرب مبعىن: التاسع
 .(0) ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ: تعاىل قوله ومنه، القيامة أرع: العاشر

 .(9) ژڃ  ڃڃ   چ  چ  چچ   ژ: أرع التيه، قال تعاىل: احلادي عشر
ڱ  ڱ   ں  ں   ژ: قووال تعوواىل ،قريظووةبوو   أرع مبعووىن: الثوواين عشوور

 .(7) ژڻ  ڻ  ڻڻ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ھ  ھ ژ: تعووووواىل لوووووهقو  ومنوووووه: الوووووروم أرع: الثالوووووث عشووووور

 .(8) ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ

                                           
 .64: ( الكهف1)
 .9: ( هود2)
 .33: ( املائدة3)
 .42: ( النساء4)
 .96: ( اللمر0)
 .29: ( املائدة9)
 .27: ( األحلاح7)
 .3 – 1: ( الروم8)
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 .(1) ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ تعاىل قوله ومنه، األردن أرع: الرابع عشر
 .(2)ژۈئ ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ژ: تعاىل قوله ومنه، احلجر أرع : عشراخلامس 

 أراد : قيوولو  ،(3) ژڻ  ڻ  ڻڻ   ژ: تعوواىل قولووه ومنووه، فووارس أرع: السووادس عشوور
 .النساء األرع هبذه

 موواعظ منفعوة يعوىن (4) ژ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ژ: القلوب: السابع عشور
 .قل  اخل قلوح يف القرآن

                                           
 .93: ( البقرة1)
 .73: ( األعراف2)
 .27: ( األحلاح3)
 . 17: ( الرعد4)
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 : -حركة األرض –الدالئل العقدية لآلية الكونية 

عظم اهلل من شأن األرع يف كتابه ودعا عباده إىل النظر إليها والتفكر يف خلقها،  ونوه 
بذكرها أكثر مما عظم من شأن الشمس والقمر والكواكب. وقرن خلقها مع خلق السماوات 

ة آيات من القرآن. وأخرب أنه خلقها وما فيها يف أربعة أيام، وأنه خلق السماوات وما يف عد
عظمة خالقها، وسعة سلطانه، وعميم و " ،(1)فيهن يف يومني وذلك يدل على عظم األرع
وحده األحد الفرد الصمد، وأنه مل خيلق  هأن، و (2)"إحسانه، وإحاطة علمه، بالظواهر والبواطن

 اخللق سد .
ېئ   ېئ  ېئ   ژ: تعاىل قال، و (3) ژڱ  ں  ں   ڻ   ژ: تعاىلقال 

 ژىئ  
، وقال (0)ژڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ: ، وقال تعاىل(4)

 ژہ  ہ  ھ    ھ  ھ   ژ: تعاىل
ہ  ہ  ھ  ھ   ژ: ، وقال تعاىل(9)

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

 .(8) ژڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ   ژ: ، وقال تعاىل(7) ژۈ              ٴۇ  
 وكيف األرع إىل نظرت وإذا": مبينًا شأن هذه اآلية الكونية tقال ابن القيم 

 "... وبديعها فاطرها آيات أعظم من رأيتها خلقت
 وجعل ،لعباده وذللها ،ومهادا فراشا"لقهاخkوأن اهلل ،مث ذكر بعض أنواع اخللق فيها

                                           
 .17: 1د بن عبد اهلل التوجيري، طمحو لشيخ ( ذيل الصواعق يو األباطيل واملخارق، ل1)
 .836: ( تفسري السعدي2)
 .23: ( الذاريات3)
 .48: ( الذاريات4)
 .94: ( غافر0)
 .22: ( البقرة9)
 .23 – 17: ( الغاشية7)
 .3: ( الاثية8)
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 ،وتصرفاهتم حوائجهم يف فيها لينتقلوا السبل فيها وجعل ،ومعايشهم وأقواهتم أرزاقهم افيه
 هبم"... متيد لئال حتفظها أوتادا فجعلها بالبال وأرساها

 التفكري إىل وهداهم عباده عليه نبه ملا آياته أعظم من هذا نأ ولوال ": tمث قال 
 .(1)"يهف

على  باألرعكان االستدالل   السماوات واألرعوملا كان القرآن كثريًا ما يقرن بني 
إن  -، وسأشري إىل ذلك بالسماواتهو نفس االستدالل  –يف مواضع كثرية  -املسائل العقدية
 .-شاء اهلل تعاىل

 
 : ثبات األرض
ترسو هبا، أي  وأرساها جبال راسيات شاخماتأنه خلق األرع ومدها  kأخرب اهلل 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ    ڑ  ک   ژ: تعاىل الق، (2)تثبت

 .(3) ژک  ک  کگ  گ  گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ        ک  ک    ژ: وقال تعاىل

.. لكانت .ولو كانت جتري وتدور على الشمس"،(4)  ژ ۀ  ۀ   ڱ   ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ     
 .(0)نص اآلية الكرمية"تلول من مكان إىل مكان وهذا خالف 

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ   ژ: وقال تعاىل

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ   

                                           
 .33/333، 27/16: التحرير والتنوير: باختصار، وانظر 336-1/338: ( مفتاح دار السعادة1)
، 093، 4/431: ، وتفسوووري ابووون كثوووري2/036: ، وتفسوووري البغووووي63، 13/13، 6/283: القووورطيب تفسوووري: ( انظووور2)

 .2/393: وأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن
 .3: ( الرعد3)
 .41: ( فاطر4)
 .23: ( الصواعق الشديدة0)
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 ال ثابتة، ساكنة قارة": أي (2)ژں  ڻ  ڻ  ڻ   ژ: ، وقال تعاىل(1) ژے  
 واحلياة، العي  عليها طاح ملا كذلك كانت لو فإهنا هبم، ترجف وال بأهلها تتحرك وال متيد
 .(3)"تتحرك وال تتلللل ال ثابتة بساطًا مهاًدا ورمحته فضله من جعلها بل

قل إمجاع ، بل نُ (4)وقد نقل أكثر من واحد اإلمجاع على وقوف األرع وسكوهنا 
 .(0)املسلمني وأهل الكتاح على ذلك

زلللة عامة : ، وزلللة األرع على نوعنيوأن حركتها إمنا تكون يف العادة بللللة تصيبها
 .(9)وهي اليت تكون يوم القيامة، وزلللة خاصة وهي اليت تكون يف نواحي األرع

متيد ملا خلق اهلل األرع جعلت  »: قال n عن النيب  zأنس بن مالك عن و 
 . (7)«فخلق البال فعاد هبا عليها فاستقرت

 بلق   من بابا ذكر »: nأن النيب   z  املرادي عسال بن صفوانويف حديث 
 بلق   : نسفيا قال ،عاما سبعني أو أربعني عرضه يف الراكب يسري أو ،عرضه مسرية املغرح
 تطلع حىت يغلق ال - للتوبة يع  - مفتوحا واألرع السموات خلق يوم اهلل خلقه ،الشام
 .(8)«منه الشمس

"وهذا احلديث الصحيح من أقو  األدلة على أن األرع ساكنة ال تدور وال تفارق 
موضعها أبداً. وهذا مستفاد من النص على أن باح التوبة ثابت يف ناحية املغرح ال يلايله وال 

                                           
 .94: ( غافر1)
 .91: ( النمل2)
 .9/233: ( تفسري ابن كثري3)
 .263: فرقالفرق بني ال: ( انظر4)
 .347: ، وذيل الصواعق يو األباطيل واملخارق03: الصواعق الشديدة: . وانظر6/283: ( تفسري القرطيب0)
 .6/433: ، وتتمة أضواء البيان للشيخ عطية سامل17/187: تفسري التحرير والتنوير: ( انظر9)
هوذا حوديث غريوب ال نعرفوه مرفوعوا : ل(، وقوا3396بورقم ) 033: 110( سنن الرتمذي، كتاح تفسري القورآن، بواح 7)

 (.998برقم ) 443: ضعيف سنن الرتمذي: إال من هذا الوجه. وضعفه األلباين، انظر
(، 3030بورقم ) 009: ( سنن الرتمذي، كتاح الدعوات، بواح فضول التوبوة واالسوتغفار وموا ذكور مون رمحوة اهلل لعبواده8)

 (.2831برقم ) 3/173: ح الرتمذيصحي: حديث حسن صحيح. وحسنه األلباين، انظر :وقال
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تلف ، ولو كانت متحركة لكانت وجهة ذلك الباح خت(1)ا"يغلق حىت تطلع الشمس من مغرهب
 .(2)...األرع فتكون من ناحية املغرح تارة ومن ناحية املشرق تارة حبسب دوران
يف حال ذكرها مقرونة مع غريهوا مل   مل يقرن األرع يف القرآن كله من أوله إىل آخره"اهللو 

كرها مقرونوووة إال  موووع القمووور والنجووووم يوووذكرها مقرونوووة إال  موووع السوووماوات، وأموووا الشووومس فلوووم يوووذ 
يُووذكر مقرونوواً مووع   األخوور ، وهووذا لووه داللووة علووى أن الثابووت يُووذكر مقرونوواً مووع الثابووت، واملتحوورك

املتحرك، بل حىت لو جاء ذكر تلك األجرام مقرونة فإن اهلل تعاىل يذكر أوالً السوماوات واألرع 
لم يأت قط يف القرآن أن الشومس ذُكورت بعدها، مث يذكر الشمس والقمر والنجوم بعد ذلك، ف

أن الشووومس تُوووذكر بعووود السوووماوات يف حوووال ذكووور األجووورام   مقرونوووة موووع السوووماوات يف آيوووة، أو
يدل على أن الثوابت تذكر مع بعضها   الكونية معها، مث ُتذكر األرع مع القمر والنجوم، وهذا

والقموور والنجوووم وهووذه  وهووي السووماوات واألرع، وأن املتحركووة تووذكر مووع بعضووها وهووي الشوومس
 .(3)"احلقيقة واضحة لكل من تدبر آيات القرآن

ودوران الشوومس   ؟ عوون دوران األرع: tحمموود بوون عثيمووني  وقوود سووئل فضوويلة الشوويخ 
أسند إليه تدريس مادة الغرافيا وفيهوا أن تعاقوب الليول والنهوار  وما توجيهكم ملن  ؟ حول األرع

خالصة رأينا حول دوران األرع ":  اح فضيلته بقوله فأج  ؟ الشمس بسبب دوران األرع حول
مل يوورد فيهووا نفووي وال إثبووات ال يف الكتوواح وال يف السوونة، وذلووك ألن قولووه  أنووه موون األمووور الوويت

دوراهنووا، وإن   لوويس بصووريح يف  (4)ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ :   تعوواىل

يودل علوى أن  ژ  ٻ  پ  پ  ژ: د استدل هبا عليه حمتجواً بوأن قولوهكان بعض الناس ق

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ژ :  وقولوه  . لألرع حركة، لوال هذه الرواسي الضطربت مبون عليهوا

                                           
 .33: ( الصواعق الشديدة1)
 .33: املصدر السابق: ( انظر2)
 ( جريان الشمس وسكون األرع خلالد بن صاحل الغيص،3)

http: //islamtoday.net/nawafeth/artshow-40-142726.htm 
 .10: ( النحل4)
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نتفوواء دوراهنووا، ألهنووا إذا كانووت حمفوظووة موون امليوودان يف لوويس بصووريح يف ا  . (1)ژڱ  ڱ  
  . من الرواسي صارت قراراً وإن كانت تدور اهنا مبا ألقى اهلل فيهادور 

حيصوول بووه تعاقووب الليوول والنهووار، فإننووا  أمووا رأينووا حووول دوران الشوومس علووى األرع الووذي
علوى األرع دورانواً حيصول بوه تعاقوب  مستمسكون بظاهر الكتاح والسنة من أن الشمس تودور

وأىن  -بصورف ظواهر الكتواح والسونة إليوه  لنا حجة الليل والنهار، حىت يقوم دليل قطعي يكون
قوووورآن الكوووورمي والسوووونة يف هووووذه األمووووور ال فالواجووووب علووووى املووووؤمن أن يستمسووووك بظوووواهر -ذلووووك 
   . (2)" وغريها

 أهنا تتعلق بإمياننا وتصديقنا بوالقرآن الكورمي  الوذي سنسوأل يف يتهاأمهوهذه املسألة تكمن 
ھ   ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ    ھ ژ: عنووه يوووم القيامووة كمووا قووال تعوواىل

 .(3)ژڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ  
: فإن من أوىل صفات املؤمنني املذكورة يف القرآن هي أهنم يؤمنون بالغيب كما قال تعاىل

ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ 

 ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ودين اهلل مل يأت ليوافق ما در  وسار عليه الناس يف أقواهلم  ،(4)

جاء يف صفة وعاداهتم وعلومهم بل جاء ليبني احلق ولو خالف ما عليه الناس من باطل، كما 
 يقول: قلت ؟يأمركم ماذا: قال »: عندما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن نبينا nنبينا 
 والصدق واللكاة بالصالة ويأمرنا ،آبا كم يقول ما واتركوا شيئا به تشركوا وال وحده اهلل اعبدوا
 .(0)«والصلة والعفاف
 

                                           
 .94: ( غافر1)
 .1/73: ( جمموع فتاو  ورسائل ابن عثيمني2)
 .44- 43: ( اللخرف3)
 . 4 – 3: ( البقرة4)
 (.7برقم ) n :22( صحيح البخاري، كتاح بدء الوحي، باح كيف بدء الوحي إىل رسول اهلل 0)
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 : وجود اهلل: أوالا 
 -السماء –االستدالل باآلية الكونية  – (1)مبحث السماء –سبق يف الفصل اخلامس 

ليل قاطع على وجود اهلل على وجود اهلل، وذلك أن خلقها ووجودها بعد العدم، وتسخريها د
kوأن العناية هبا، واإلتقان (2)؛ الفتقار املخلوق إىل اخلالق، واحتيا  ايد ث إىل ايد ث ،

فيها يدل على وجود خالقها وكمال ذاته وصفاته، وكذلك يقال يف خلق األرع واالستدالل 
ھ  ے  ے  ۓ   ژ: كما قيل يف السماء، قال تعاىل  kبه على وجود اهلل 

 .(3) ژڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ    ۓڭ
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ   ژ : وقال تعاىل

ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  

 .(4) ژەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
 
 : توحيد الربوبية: ثانياا 

بيان االستدالل باآلية الكونية السماء  – (0)مبحث السماء –سبق يف الفصل اخلامس 
ة اهلل ربوبيعلى يف خلقها يدل على ربوبية اهلل، وأن النظر يف ملكوت السماوات والتأمل 

، وكذلك يقال يف اآلية (9)نه ال إله غريه وال رح سواهأ، يف ملكه وخلقه، و k تهحدانيو و 

ٿ  ٿ  ٿ         ٿ   ژ: كما قيل يف السماء، قال تعاىل  -األرع –الكونية 

                                           
 .183: ص( 1)
 .229-236: ، واألدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد19/440: جمموع الفتاو : ( انظر2)
 .44: ( العنكبوت3)
 .13: ( إبراهيم4)
 .180: ص( 0)
 .3/263: ، وتفسري ابن كثري289، 7/283: تفسري الطربي: ( انظر9)
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  .(1) ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ژ: وقال تعاىل

 .(2)ژڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
ڤ  ڤ     ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ   ڃ  ڃ   ژ: وقال تعاىل

 ژڃ  چ  چ  چ    چ
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ : ، وقال تعاىل(3)

 .(4) ژ  ٴۇۆ  ۈ  ۈ
  

 : توحيد األسماء والصفات: ثالثاا 
 : لتنزيها -1

أن السماء واألرع تسبح اهلل وتقدسه،  -(0)مبحث السماء –سبق يف الفصل اخلامس 
گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ   ژ: وتنلهه عما وصفه املشركون، قال تعاىل

 .(9)ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ژ: وقال تعاىل

 .(7) ژۉ  ۉ  ې  ې    ې   
 

                                           
 .70: ( األنعام1)
 137: ( البقرة2)
 .99-90: ( ص3)
 .20: ( لقمان4)
 .188: ص( 0)
 .44: ( اإلسراء9)
 .61 – 63: ( مرمي7)



395 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 : kصفة الكالم هلل   -2
أن من األدلة اليت استدل هبا أهل  (1) -مبحث السماء  –سبق يف الفصل اخلامس 

والرد على من زعم أن املتكلم ال بد أن يكون   kالسنة والماعة إلثبات صفة الكالم هلل  
ۅ  ژ: أخرب أن السماء تكلمت، يف قوله تعاىل  kله لسان وجوف وشفتان، أن اهلل 

، (2)ژوئ  وئ  ۇئ ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  ې  ى       ې  ې  ې   ۉ  ۉ
ويرد على من زعم أن   kفكذلك يستدل بتكلم األرع على إثبات صفة الكالم هلل  

 .(3) املتكلم ال بد أن يكون له لسان وجوف وشفتان
 
 : توحيد األلوهية: رابعاا 
مما  -يف األرع وغريها  – يذكر ويعدد من دالئل إنفراده بالتصرف واخللق -تعاىل-اهلل 

 .(4)بالعبادة kهو مشاهد وأضح الداللة على املشركني إلفراد اهلل  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ژ: قال تعاىل

 .(0) ژہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  
أعبادة ما تشركون أيها الناس بربكم خري وهو ال يضر وال ينفع، أم الذي جعل "أي

: يقول ژ ۀ  ۀ ژ لكم ژڻ ژ األرع لكم قرارا تستقرون عليها ال متيد بكم
ہ  ھ  ھ   ھھ  ژ وهي ثوابت البال، ژ ہ  ہ   ہ ژ بينها أهنارا

سواه فعل هذه األشياء  ژ ے  ے  ۓ ژ بني العذح وامللح، أن يفسد أحدمها صاحبه ژ

                                           
 .160: ص( 1)
 .11: ( فصلت2)
 .4/106، 2/363: درء تعارع العقل والنقلانظر: ( 3)
 .7/369: تفسري ابن كثري: وانظر 17/07، 24/186: ( التحرير والتنوير4)
 .91: ( النمل0)
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 فأشركتموه يف عبادتكم إياه؟
بل أكثر هؤالء املشركني ال : يقول تعاىل ذكره ژڭ    ڭ  ڭ   ڭ   ژ: وقوله

ا هلم من النفع يعلمون قدر عظمة اهلل، وما عليهم من الضر يف إشراكهم يف عبادة اهلل غريه، وم
 .(1)"يف إفرادهم اهلل باأللوهة، وإخالصهم له العبادة، وبراءهتم من كل معبود سواه

 
 : اإليمان باليوم اآلخر: خامساا 

خلق السماوات واألرع،  علىقدرته على البعث وإعادة األجساد بkاستدل اهلل 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ: تعاىل فقال

  .(2)ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڄ   
ع قادر فلو تدبروا هذه احلجة وتأملوها لبأن هلم وظهر أن الذي خلق السماوات واألر 

  ، قال ابن كثري(3)على البعث وإعادة األجساد، وأن من أنكر ذلك فإنه مستكرب معناد للحق
t :" أي إن يف النظر إىل خلق السماء واألرع لداللة لكل عبد فطن لبيب رج اع إىل

اهلل، على قدرة اهلل على بعث األجساد ووقوع املعاد؛ ألن من قدر على خلق هذه السماوات 
ها واتساعها، وهذه األرضني يف اخنفاضها وأطواهلا وأعراضها، إنه لقادر على إعادة يف ارتفاع

 .(4)"األجسام ونشر الرميم من العظام

                                           
 .16/484: الطربي ( تفسري1)
 .6: ( سبأ2)
 .703: ، وتفسري ابن سعدي7/102: تفسري ابن كثري: انظر( 3)
 .9/469: ( تفسري ابن كثري4)
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 : -األرض –المخالفات العقدية المتعلقة بهذه اآلية الكونية 

 : ري ملن قال بدوران األرعفالتك: أوالا 
علووووووى تكفوووووري موووووون قووووووال بوووووودوران  مووووون املخالفووووووات املتعلقووووووة هبووووووذه اآليوووووة الكونيووووووة اإلقوووووودام

، وال شوووك أن هوووذا مووون nبغوووري حجوووة يعتمووود عليهوووا، مووون كتووواح اهلل أو سووونة رسووووله "األرع،
الرأة على اهلل وعلوى دينوه، ومون القوول عليوه بغوري علوم، وهوو خوالف طريقوة أهول العلوم واإلميوان 

: قالأنه  nوجعلنا من أتباعهم بإحسان، وقد صح عن رسول اهلل  gمن السلف الصاحل 
أو  ،موون دعووا رجووال بووالكفر»: nوقووال ، (1)«فقوود بوواء هبووا أحوودمها ،يووا كووافر: موون قووال ألخيووه»
 .(3)«أي رجع عليه ما قال، (2)"وليس كذلك إال حار عليه ،يا عدو اهلل: قال

: تكفوري مون قوال بودوران األرع، فقوال  t  (4)وقود أنكور الشويخ عبود العليول بون بواز
 .(0)"أما دوراهنا فقد أنكرته وبينت األدلة على بطالنه ولك  مل أكفر من قال به"

 

                                           
 (.93برقم ) 1/76: خيه املسلم يا كافر( صحيح مسلم، كتاح اإلميان، باح بيان حال إميان من قال أل1)
 (.91برقم ) 1/76: ( صحيح مسلم، كتاح اإلميان، باح بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم2)
، مجوووع: حممووود الشوووويعر، الرئاسوووة العاموووة للبحووووث العلميوووة بووون بوووازعبووودالعليل لشووويخ متنوعوووة ل( جممووووع فتووواو  ومقووواالت 3)

 .2/120: جمموع فتاو  ورسائل ابن عثيمني: ، وانظر6/209: 3واإلفتاء، الرياع، ط
هووو الشوويخ عبوود العليوول بوون عبوود اهلل بوون بوواز، موون أئمووة أهوول السوونة يف هووذا العصوور، لووه موون املؤلفووات: جمموووع فتوواو  ( 4)

 .1423ومقاالت متنوعة، والعقيدة الصحيحة، ونقد القومية العربية، وغريها، تويف عام 
 .1، وعامل فقدته األمة ملمحمد بن سعد الشويعر، ط1/33الدائمة: انظر: مقدمة فتاو  اللجنة 

 .6/228: جمموع فتاو  ومقاالت متنوعة للشيخ ابن باز( 0)
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 األحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه اآلية الكونية: 
 لكونية عدد من األحاديث املوضوعة والضعيفة واملتعلقة بالعقيدة، ومنها:ورد يف هذه اآلية ا

 : السماء واألرعلو كان اهلل ينام مل تستمسك  -1
على املنرب  p حيكي عن موسى  nمسعت رسول اهلل : قال zأيب هريرة عن 

فأرسل اهلل إليه ملكا، فأرقه ثالثا،  ؟kهل ينام اهلل : pوقع يف نفس موسى »: قال
فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان، : . قالعطاه قارورتني، يف كل يد قارورة، وأمره أن حيتفظ هبماوأ

حىت نام نومه، فاصطفقت يداه فتكسرت مث يستيقظ فيحبس إحدامها عن األخر ، 
 .(1)«إن اهلل لو كان ينام مل تستمسك السماء واألرع ضرح اهلل له مثالً : القارورتان. قال

                                           
 .242: ( سبق خترجيه1)
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 : الجبل في اللغة 

وهو ف، البل معرو و اليم والباء والالم أصل يطرد ويقاس، وهو جتمع الشيء يف ارتفاع. 
بال، وطالعظم ذا وتد من أوتاد األرع إاسم لكل  بال وج  ُبل وأ ج  ب ل القوُم  ،والمع أ ج  وأ ج 

صاروا إ ىل ال ب ل وجت  ب لوا د خ لوا يف ال ب ل
 (1). 

 : وفي االصطالح
 .البل جلء من تضاريس األرع، يعلو كل ما جياوره. والبال عامة أكرب من التالل

منحدرات شديدة وقمم وأجرف حادة، أو مستديرة قلياًل. وكثري من وللجبال جوانب و 
علماء األرع يعتربون املنطقة املرتفعة من األرع جباًل إذا احتوت على نطاقني مناخيني أو 
أكثر، ونطاقني من احلياة النباتية أو أكثر، على ارتفاعات خمتلفة. ويف معظم أرجاء العامل فإن 

وعادة يعرب  م عم ا حوله ليحتوي على نطاقني مناخيني.933ل عن ارتفاع جبل ما جيب أال يق
 .(2) عن ارتفاع البل باملسافة اليت ترتفعها قمته فوق مستو  سطح البحر

 .(3)( موضعاً 33( مواضع، وبلفظ المع يف )9وقد ورد لفظ البل يف القرآن يف )
 .(4)( حديثاً 42وورد البل والبال يف السنة يف )

 : (0)املفسرين أن البل يف القرآن على عشرين وجها وذكر بعض
 ژ: قومهحق املشركني من  يف، واهللكة p حق نوح يفجبال املو  للسالمة : األول

 .(9) ژڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        

                                           
 .1/037: ، لسان العرح1/032: معجم مقاييس اللغة: ( انظر1)
 .8/231: املوسوعة العربية العاملية: ( انظر2)
 .238-237: س أللفاظ القرآن الكرمياملعجم املفهر : ( انظر3)
 .2: فهرس األحاديث الكونية والطبية: انظر( 4)
 .2/392: بصائر ذوي التمييل: ( انظر0)
 42: ( هود9)
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 ،(1)ژگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ   ژ: جبال مثود للمهارة واحلذاقة: الثاين

 .(2) ژڻ  ژ :  موضعويف
 .(3) ژى  ائ   ائ  ەئ  ژ : حال الر ية p حمل موسى: الثالث
ڤ  ڦ         ڤ  ڤ    ژ : إلظهار القدرة واإلحياء بعد اإلماتة p جبل إبراهيم: الرابع

 .(4) ژڦ  ڦ  ڦ   
پ            ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ: جبل بىن إسرائيل لقبول األمر والشريعة: اخلامس

 .(0)ژپ 
ڑ  ک     ژ : اضيةالبل املذكور لتأثري املكر واحليلة من القرون امل: السادس

 .(9) ژک  ک  ک  گ   
 .(7)ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ : جبل النحل لتحصيل العسل للشفاء والراحة: السابع
 .(8) ژڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ژ : والكفاية املذكور للكن  : الثامن
 .(6)ژجت  حت     خت    مت ژ : املذكور لقهر املتكربين عن الرعونة والتكرب: التاسع
 ژٺ  ٺ  ٿ  ژ : لصعوبة حال القيامة ناتلعلع البال بيا: العاشر

(1) ، 

                                           
 82: ( احلجر1)
 .146: الشعراء( 2)
 143: ( األعراف3)
 293: ( البقرة4)
 171: ( األعراف0)
 49: ( إبراهيم9)
 98: ( النحل7)
 81: ( النحل8)
 37: إلسراء( ا6)
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 .(3) ژپ  ڀ   ڀ  ژ ،(2) ژۅ  ۅ  ۉ  ژ 
 .(4)ژۋ   ۅ  ۅژ : املذكور للمتكربين واملدعني إلظهار السياسة: عشر احلادي
 .(0) ژک  ک  گ   ژ : السؤال عن حال البال وبيان صعوبتها: عشر الثاين
 ژٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ : pاملذكور بالتسبيح موافقة لداود : لثالث عشرا

 .(8) ژژ  ژ  ڑ  ژ  ،(7) ژے   ے  ۓ  ۓ  ژ ، (9)
ڄ  ڄ   ژ: (6) للخدمة ار لالنقياد وموافقته للشجر والنجوم إظهار املذكو : الرابع عشر

ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  

 .(13) ژڍ
 .(11) ژجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ژ : الربد واملطر جبال: اخلامس عشر
جئ  ژ : اإلخبار عن حال البال يف القيامة لبيان احلرية والدهشة: السادس عشر

                                           
== 
 47: ( الكهف1)
 13: الطور( 2)
 3: ( التكوير3)
 63: ( مرمي4)
 130: ( طه0)
 18: ( ص9)
 76: ( األنبياء7)
 13: ( سبأ8)
تسوبيحاً حقيقيواً، اهلل أعلوم سوجودا و ، وفيه بيان سوجود وتسوبيح هوذه الكائنوات 90: مبحث عبودية الكائنات: انظر( 6)

 بكيفيته.
 18: ( احلا13)
 43: ( النور11)
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 .(1) ژ   مبحئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب    خب
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ژ : املذكور لعرع األمانة: السابع عشر

 .(2) ژې  
ڱ  ژ: املذكورة يف سورة الواقعة واحلاقة والقارعة لتأثري صعوبة القيامة: الثامن عشر

 ژں  ں  
 ژڄ  ڃ  ڃ  ژ  ،(3)

ڤ  ڤ  ڦ  ژ  ،(4)

 .(0) ژڦ    
 .(9) ژۀ  ہ    ژ : املذكور لتثبيت األرع وتسكينها: التاسع عشر
 .(7) ژڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ژ : لبيان برهان املوحدين: العشرون

                                           
 88: ( النمل1)
 72: ( األحلاح2)
 0: الواقعة (3)
 14: احلاقة (4)
 0: ( القارعة0)
 32: ( النازعات9)
 16: ( الغاشية7)
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 : -الجبال –الدالئل العقدية لآلية الكونية 

ہ   ژ: ، قال تعاىل(1)فيها بالتفكر k البال من آيات اهلل العظيمة اليت أمر اهلل 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  

 .(2) ژۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ٴۇ  
قبل   zومما يقر به املشركون، وقد سأل ضمام  k وهي من دالئل وحدانية اهلل

على صدق رسالته، وأن اهلل أمره بالدعوة  (3)بالذي نصب البال""واستحلفه nإسالمه النيب  
 إىل التوحيد.

احلكمة العجيبة  مث تأمل ،فصل ": مبينًا شأن هذه اآلية الكونية tقال ابن القيم 
ال  يف البال الذي حيسبها الاهل الغافل فضلة يف االرع ال حاجة اليها وفيها من املنافع ما

بالذي »: nويف حديث إسالم ضمام بن ثعلبة قوله للنيب   ،حيصيه اال خالقها وناصبها
 ...«اللهم نعم: قال ؟ودع فيها املنافع آهلل امرك بكذا وكذاأنصب البال و 

ىل النظر فيها ويف  إولقد دعانا اهلل سبحانه يف كتابه  ": مث ذكر مجلة من املنافع، مث قال
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ   ژ: كيفية خلقها فقال

كرب أها ومنافعها من قُ فخل   ،(4) ژۆ  ۈ   ۈ              ٴۇ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  
شع هنا تسبح حبمده وختأهذا مع  ،الشواهد على قدره باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته

وهي اليت خافت من رهبا وفاطرها وخالقها على شدهتا  ،وتسجد وتشقق وهتبط من خشيته ،له
 ...شفقت من محلهاأمانة إذ عرضها عليها و وعظم خلقها من األ

                                           
 . 33/334: ، والتحرير والتنوير23/34: تفسري القرطيب: ( انظر1)
 .23 - 17: الغاشية( 2)
وحديث إسالم ضمام بون ثعلبوة  ،(12برقم ) 1/41: ( صحيح مسلم، كتاح اإلميان، باح السؤال عن أركان اإلسالم3)

 ( 93برقم ) 39: يف صحيح البخاري، كتاح العلم، باح ما جاء يف العلم
 .23 - 17: ( الغاشية4)
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فهذا حال البال وهي احلجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جالل رهبا  
 .(1)"وعظمته
 
 : تتوحيد األسماء والصفا: أوالا 
 : التنزيه-1

أن السماء واألرع تسبح اهلل وتقدسه،  -(2)مبحث السماء –سبق يف الفصل اخلامس 
 من دعوة املشركني هلل الولدفإهنا تكاد أن تسقط لبال كذلك اوتنلهه عما وصفه املشركون، و 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ   ژ: ، قال تعاىلتنليها وتعظيما هلل تعاىل

 .(3) ژې    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   
 
 : صفة التجلي ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى -2

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ژ: قال تعاىل

ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ

 .(4) ژىئ  

ى للجبل فجعله دكًا ومل يطق ، فإن اهلل جتلkيف هذه اآلية إثبات صفة التجلي هلل 
 .(0)الثبات

                                           
 .باختصار 1/339: ( مفتاح دار السعادة1)
 .188: ص( 2)
 .61 – 63: مرمي( 3)
 .143: ( األعراف4)
، وأضوواء البيوان يف إيضواح القورآن 332: وتفسوري السوعدي، 2/214: ، مفتاح دار السوعادة7/103: التمهيد: ( انظر0)

== 
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 ،ژى  ائ   ائ  ەئژ : يف قولوه تعاىل nعن النيب  zعن أنس بن مالك و 
فقال له محيد : قال ،معاذ هأرانا: قال أمحد ،قال هكذا يع  أنه أخر  طرف اخلنصر: قال

من أنت يا : وقال .قال فضرح صدره ضربة شديدة ؟ا يا أبا حممدما تريد إىل هذ: الطويل
  .(1)"فتقول أنت ما تريد إليه nحيدث  به أنس بن مالك عن النيب   !وما أنت يا محيد ؟محيد

وهو الذي خلق السموات واألرع وما بينهما يف ستة أيام  ": t قال اإلمام أمحد
للجبل فجعله دكاً، وال مياثله جتلى يماً، و موسى تكل لممث استو  على العرش، وهو الذي ك

شيء  من األشياء يف شيء  من صفاته، فليس كعلمه علم أحد، وال كقدرته قدرة أحد، وال  
كرمحته رمحة أحد، وال كاستوائه استواء أحد، وال كسمعه وبصره مسع أحد وال بصره، وال  

  .(2)"جتل ي أحد يهكتكليمه تكليم أحد، وال كتجل  
 ية يف هذه اآلية الر رتب ية أيضًا دليل على إثبات ر ية املؤمنني لرهبم؛ ألن اهلل ويف اآل

ۋ  ۅ    ژ  -عدم إجابته للر ية  بيان سبب يف p ملوسى –على ثبوت البل، فقال 

 .(4) ژ ې  ېژ إذا جتلى الل ه له  (3) ژۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  
بل  ،ومل يقل إين ال أر  ،إىل الهل بسؤال الر ية  pموسى    ينسبمل kفاهلل 

واستقرار البل على التجلي غري مستحيل إذا جعل اهلل تعاىل له  ،علق الر ية على استقرار البل
 تلك القوة، واملعلق مبا ال يستحيل ال يكون حماال.

ر ية املؤمنني لرهبم، ولكنهم ال يرونه يف الدنيا، وإمنا يرونه يف اآلخرة، كما وهذا من أدلة 

                                           
== 

 .2/43: بالقرآن
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقوات رجوال : وقال حمققه ،(12293برقم ) 16/281: ( مسند اإلمام أمحد1)

 .الشيخني غري محاد بن سلمه فمن رجال مسلم
 .0/207: ( جمموع الفتاو 2)
 143: األعراف( 3)
 143: ألعرافا (4)
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، وقال تعاىل (1) ژپ  ڀ    ڀ    ژ : تعاىل قالوردت بذلك اآليات واألحاديث الصحيحة، 
، فإنه يفهم من مفهوم خمالفته أن املؤمنني (2) ژڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ : يف الكفار

حىت  kتعلموا أنه لن ير  أحد منكم ربه »: nوقال   .(3)ليسوا حمجوبني عنه جل وعال 
 .(4)«ميوت

 
 : توحيد األلوهية: ثانياا 

يذكر ويعدد من دالئل إنفراده  -تعاىل-أن اهلل  -(0)األرع  – سبق يف املبحث السابق
مما هو مشاهد وأضح الداللة على املشركني إلفراد اهلل  -يف األرع وغريها  –بالتصرف واخللق 

k ں  ڻ  ڻ   ژ: ، وذكر منها البال اليت جعلها اهلل رواسي، قال تعاىل(9)بالعبادة

ے  ے  ۓۓ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ 

 .(7) ژڭ    ڭ  ڭ   ڭ  
مجلة من النعم، ومنها البال اليت  kذكر اهلل  ة اهلل للمشركني إلفراده بالعبادةويف دعو 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤ  ڤ  ڦ ژ: فقال تعاىل ،جعل منها احلصون واملعاقل

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   چ  چ  

ڌ   ژ: وعلل ذلك بقوله ژڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ    

                                           
 22: ( القيامة1)
 10: ( املطففني2)
، حتقيوق: الوليود بون بطوةعن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة أليب عبوداهلل عبيود اهلل بون حممود  اإلبانة: انظر( 3)

 .1/304: ، وكتاح التوحيد البن خلمية3/06: 1بن سيف نصر، دار الراية، الرياع، ط
 .(196برقم ) 4/2244: ح الفنت وأشراط الساعة، باح ذكر ابن صيادصحيح مسلم، كتا( 4)
 .366: ص( 0)
 .7/369: تفسري ابن كثري: وانظر ،17/07، 24/186: ( التحرير والتنوير9)
 .91: ( النمل7)
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تؤمنوا باهلل وحده، وترتكوا الشرك وعبادة األوثان، فتدخلوا جنة أي حىت "،(1)ژڌ
 .(2)"ربكم
ومن ذلك  ،وما فيهاالتفكر يف خلق السماوات واألرع  kومن دالئل توحيد اهلل  

سخرها اهلل للعباد، وذللها ملنافعهم الكثرية اليت  نصب البال، فإن فيها خلق بديع، وقد
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ         ژ: ، قال تعاىل(3)يضطرون إليها

 .(4) ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ       ٴۇ  
 
 : الخشوع 

ٱ  ٻ  ٻ  ژ : أن من صفات عباده املؤمنني اخلشوع، قال تعاىل kأخرب اهلل 

ى  ى  ې   ې   ژ: وقال تعاىل، (0) ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

 .(9)ژائ      ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

أن البال لو أنلل عليها القرآن خلشعت وتصدعت من خشية اهلل،  kبني اهلل و 
ڈ   ژ : ، قال تعاىل(7)املؤمن خاشعا عند مساعه للقرآن ومواعظه لبفكذلك ينبغي أن يكون ق

ڳ  ڳ    گژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  ژ

                                           
 .81: النحل( 1)
 .17/227: ( التحرير والتنوير2)
 .622: ( تفسري السعدي3)
 .23 - 17: ( الغاشية4)
 .2-1: ( املؤمنون0)
 .63: ( األنبياء9)
 .803: ، وتفسري السعدي8/78: تفسري ابن كثري: ( انظر7)
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 .(1)ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ     
  

 : اإليمان بالمالئكة: ثالثاا 
املوكل بالبال من اإلميان باملالئكة اإلميان بأعماهلم اليت وكلهم اهلل هبا، ومن ذلك امللك 

إىل أهل الطائف يف بداية البعثة  nوقد ورد ذكره يف حديث خرو  النيب  ،بالوهو ملك ال
فنظرت  ،فإذا أنا بسحابة قد أظلت »: nوفيه يقول النيب  ،ودعوته إياهم وعدم استجابتهم له

وقد بعث اهلل  ،إن اهلل قد مسع قول قومك لك وما ردوا عليك: فناداين فقال ،فإذا فيها جربيل
، إن يا حممد: فسلم علي  مث قال .فناداين ملك البال ،ل لتأمره مبا شئت فيهمإليك ملك البا
 ،فيما شئتقومك لك، وأنا ملك البال، وقد بعث  ربك إليك لتأمرين بأمرك  اهلل قد مسع قول

بل أرجو أن خير  اهلل من أصالهبم من  nفقال النيب  .إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني
 .(2)«يعبد اهلل وحده ال يشرك به شيًئا

 
 : اإليمان بالكتب: رابعاا 

مهيمنا على مجيع الكتب،  nمد أن القرآن الذي أنلله على نبينا حم kأخرب اهلل 
ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ: قال تعاىل

أنه لو كان يف الكتب و  ،، كما أخرب تعاىل عن فضل القرآن على غريه من الكتب(3)ژ ژ
، (4)نها لكان هذا القرآن هو املتصف بذلك دون غريهاملاضية كتاح تسري به البال عن أماك

ملا فيه من اإلعجاز الذي ال يستطيع اإلنس والن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا "وذلك

                                           
 .21: احلشر( 1)
بووووورقم  3/1423: موووون أذ  املشووووركني واملنووووافقني n( صووووحيح مسوووولم، كتوووواح الهوووواد والسووووري، بوووواح مووووا لقووووي النوووويب 2)

(1760). 
 .48: املائدة( 3)
 .13/143: ر، والتحرير والتنوي418: تفسري السعدي: ( انظر4)
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  .(1)"جاحدون له مبثله، وال بسورة من مثله، ومع هذا فهؤالء املشركون كافرون به،
ڍ   ڌ  ڌڎ         ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ ژ: قال تعاىل

 .(2) ژڎ  ڈ  ڈ     ژژ 
 

 : اإليمان بالرسل: خامساا 
اآلية اليت : ن تلك اآلياتمن اإلميان بالرسل اإلميان باآليات اليت أيد اهلل هبا رسله، وم

، (3)ألخذ العهد عليهم للعمل بالتوراة، فكان رفع الطور pلقوم موسى  kأظهرها اهلل 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ   ژ: قال تعاىل

 .(4)ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
وذلك أنه  ": pومن اآليات اليت أيد اهلل هبا رسله تسخري البال مع نيب اهلل داود 

كان من أعبد الناس وأكثرهم هلل ذكرا وتسبيحا ومتجيدا، وكان قد أعطاه اهلل من حسن 
 الصوت ورقته ورخامته، ما مل يؤته أحدا من اخللق، فكان إذا سبح وأثىن على اهلل، جاوبته

ہ   ژ: قال تعاىل. (0)"البال الصم والطيور البهم، وهذا فضل اهلل عليه وإحسانه

ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  

ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ   ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٺ   ژ: ، وقال تعاىل(9)ژۇ  

                                           
 .19/446: تفسري الطربي: ، وانظر4/493: ( تفسري ابن كثري1)
 .31: ( الرعد2)
 .6/133: الطربيوتفسري  ،(11293) برقم 13/172: سنن النسائي الكرب ، كتاح التفسري، سورة طه: ( انظر3)
 .171: ( األعراف4)
 .17/116: ر والتنوير، والتحري9/467: تفسري ابن كثري: وانظر ،028: ( تفسري السعدي0)
 .76: ( األنبياء9)
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 .(1) ژٿ  ٿ   ٿ 

اسكن : أنه ضرح جبل أحد برجله ملا رجف به، وقال له nة نبينا حممد ومن دالئل نبو 
أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف هبم  nصعد النيب : قال zنس فسكن، عن أ

 .(2)"نيب وصديق وشهيدان ليك إالوضربه برجله فليس ع ،اسكن": فقال ،البل
على يدي أتباع الرسل، kومن دالئل نبوة األنبياء الكرامات اليت جيريها اهلل على 

إجابة لدعوهتم ونصرة هلم، ومن ذلك قصة الغالم مع امللك الذي أرداد أن يقتله إن مل يرجع 
اذهبوا به إىل جبل كذا وكذا : نفر من أصحابه فقال "عن دينه، فأىب الغالم، فأمر امللك

فذهبوا به فصعدوا به  ،فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإال فاطرحوه ،به البلفاصعدوا 
  .(3)"فرجف هبم البل فسقطوا وجاء ميشي إىل امللك ،اللهم اكفنيهم مبا شئت: فقال ،البل

  
 : اإليمان باليوم اآلخر: سادساا 

من  -عليهم الصالة والسالم-باليوم اآلخر اإلميان مبا أخربت به الرسل من اإلميان 
من األدلة على ذلك وعلى صدق ما جاءت به الرسل أنه  kالبعث واللاء، وقد بني اهلل 

أن القادر على ذلك قادر  على ، و طراحبال أوتادا لألرع متسكها عن األضسبحانه جعل ال
گ  گ    ژ إىل قوله  ژ ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ      ٿ  ٿژ : ، قال تعاىلث واللاءالبع

 .(4) ژگ  گ      ڳ  
هبذه النعم العظيمة، اليت ال يقدر قدرها، وال حيصى عددها، كيف تكفرون "فالذي أنعم

                                           
 .18 – 17: ( ص1)
بووورقم  z :739( صووحيح البخوواري، كتوواح فضووائل الصووحابة، بوواح مناقوووب عثمووان بوون عفووان أيب عموورو القرشووي 2)

 .9/400: الواح الصحيح ملن بدل دين املسيح، و 9/303: دالئل النبوة للبيهقي: وانظر ،(3967)
بووورقم  4/2266: والرقوواق، بووواح قصوووة أصوووحاح األخوودود والسووواحر والراهوووب والغوووالماللهووود  كتووواح: ( صووحيح مسووولم3)

 .8/484: ، وأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن18/133: شرح النووي على مسلم: ( وانظر3330)
 17 - 9: ( النبأ4)
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ن البعث والنشور؟! أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه به وتكذبون ما أخربكم به م
 .(1)وجتحدوهنا؟"

أنه   kويف معرع األدلة الواضحة اليت استدل اهلل هبا على منكري البعث ذكر اهلل 
ک   ک  گ  گ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ : ، قال تعاىل(2)ثبت األرع بالبال الرواسي

ڻ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

 .(3)  ژڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   
 

 : اإليمان بالقدر: سابعاا 
على كمال قدرته  kبه اهلل من اإلميان بالقدر اإلميان بعلم اهلل وخلقه ومشيئته، وقد ن

وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد يف خلقه األشياء املتنوعة املختلفة من الشيء الواحد 
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ژ : قال تعاىل ،معروف

وهي  -ن بيض ومحر، ويف بعضها طرائق خلق البال خمتلفة األلوان، كما هو مشاهد مف ،(4)ژ
ليدل العباد  ؛وفيها غرابيب سود، أي شديدة السواد جدا. خمتلفة األلوان -الدد مجع جدة

 على كمال قدرته وبديع حكمته.
تفاوهتا دليل عقلي على مشيئة الل ه تعاىل، اليت خصصت ما خصصت منها، بلونه، "ويف

كذلك، وحكمته ورمحته، حيث كان ذلك االختالف، ووصفه، وقدرة الل ه تعاىل حيث أوجدها  
وذلك التفاوت، فيه من املصاحل واملنافع، ومعرفة الطرق، ومعرفة الناس بعضهم بعضا، ما هو 

 .(0)"وذلك أيضا، دليل على سعة علم الل ه تعاىل معلوم.
                                           

 .639: ( تفسري السعدي1)
 .636: تفسري السعدي، و 8/319: تفسري ابن كثري: انظر( 2)
 33 - 27: لنازعات( ا3)
  27: ( فاطر4)
 .988: ( تفسري السعدي0)
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 : منهج أهل السنة والجماعة في االستدالل: ثامناا 

 : ضرب األمثال
وانتفاء تأثرهم بقوارع القرآن  -الذين نسوا اهلل -اًل للقاسية قلوهبم مثا kضرح اهلل 

ڈ  ژ   ژ: ، قال تعاىلالامد الذي لو أنلل عليه القرآن خلشع وتصدع من خشية اهلل بالبل

ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  

 .(1) ژڳ  ڱ  ڱ     
لو كان املخاطب بالقرآن جبال، لتأثر خبطاح القرآن تأثرا ناشئا من خشية هلل خشية "أي

 .(2)"تؤثرها فيه معاين القرآن
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک      ژ: ويف قوله تعاىل 

، وثبوت nُضربت مثاًل ألمر النيب "أن البال: قيل، (3) ژک  ک  ک  گ   
 . (4)"زال أمر اإلسالمملا  ،البالإىل إزالة لو بلغ كيدهم : دينه كثبوت البال الراسية واملعىن

يربيها   kأن اهلل  nويف بيان عناية اهلل تعاىل بصدقة عبده إذا قبلها منه أخرب النيب 
من تصدق بعدل مترة »: nقال رسول اهلل : قالzعن أيب هريرة مثل البل، حىت تكون 

فإن الل ه يتقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها كما يريب  ،من كسب طيب  وال يقبل الل ه إال الطيب
 .(0) «أحدكم فو ُلو ه حىت تكون مثل البل

                                           
 .21: ( احلشر1)
 .18/44: تفسري القرطيب: ، وانظر28/119: ( التحرير والتنوير2)
 .49: ( إبراهيم3)
 .2/096: تفسري البغوي: ، وانظر4/374: ( زاد املسري يف علم التفسري4)

ژ : وقوله جل ذكره ،ژې ې ې ې ژ : تعاىل( صحيح البخاري، كتاح التوحيد، باح قول اهلل 0)

، وشوورح كتوواح التوحيوود موون 13/410: فووتح البوواري: ( وانظوور7433بوورقم ) 1410: ژې ې ى ى 
== 



414 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 : األسماء واألحكام مسائل: تاسعاا 
من عقيدة أهل السنة والماعة أهنم ال يكفرون بكل ذنب، وأن من أرتكب كبرية من 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ژ: ه، قال تعاىلالكبائر فهو حتت مشيئة اهلل، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر ل

 .(1)ژہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   
رها هلم، أن أناس من املسلمني يأتون يوم القيامة بذنوح كالبال فيغف nالنيب وأخرب 

جييء الناس يوم القيامة ناس من املسلمني بذنوح »: قال nعن أيب بردة عن أبيه عن النيب 
 . (3)«(2)أمثال البال فيغفرها اهلل هلم ويضعها على اليهود والنصار 

                                           
== 

 .1/384: للغنيمان صحيح البخاري
 .48: النساء( 1)
رهم أن اهلل تعاىل يغفر تلك الذنوح للمسلمني ويسقطها عنهم ويضع على اليهود والنصار  مثلها بكف :معناه (2)

 ،ژ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یژ  :وال بدمن هذا التأويل لقوله تعاىل ،وذنوهبم فيدخلهم النار بأعماهلم ال بذنوح املسلمني
لكن ملا أسقط سبحانه وتعاىل عن املسلمني سيئاهتم وأبقى  ؛كما ذكرناه  ،يضع عليهم مثلها بذنوهبم :املراد وقوله ويضعها

وحيتمل أن يكون املراد  ،محل إمث الفريقني لكوهنم محلوا االمث الباقى وهو إمثهمعلى الكفار سيئاهتم صاروا ىف معىن من 
آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سنوها فتسقط عن املسلمني بعفو اهلل تعاىل ويوضع على الكفار مثلها لكوهنم سنوها 

 .17/180: للنووي ح مسلمانظر: شرح صحي .ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل هبا. واهلل أعلم
 .،(2729) برقم 4/2116: باح قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، كتابة التوبة، ( صحيح مسلم3)
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 : -الجبال –المخالفات العقدية المتعلقة بهذه اآلية الكونية 
التحريف ملعىن حمبة  -البال  –من املخالفات العقدية املتعلقة هبذه اآلية الكونية : أوالا 
 .(1)«هذا جبل حيبنا وحنبه»: عن جبل أحد بقوله n، فقد أخرب النيب nالبل للنيب 

فلو كان هو ممن يعقل  ،حنن حنبه ونستبشر بر يته: ، وقيلحيبنا أهله: فقيل املراد بذلك
أن حمبتنا له : حيتمل أن يكون املعىن: وقيل، حبنا على سبيل مطابقة الكالم وجمانسة األلفاظأل

ماية أن تكون ايبة هنا عبارة عن االنتفاع مبن حيبنا يف احل: وقيل ،حمبة من يعتقد أنه حيبنا
  .(2)والنصرة

ولكن ال يفهم ذلك الناس  ؛حمبته حقيقية كما يسبح كل شيء حقيقة"والصحيح أن
كما وضع اهلل ،وغري نكري أن يصنع اهلل حمبة رسوله يف الماد وفيما ال يعقل كعقل اآلدميني
 ومثل هذا كثري...خشيته يف احلجارة فأخرب يف حمكم كتابه بأن منها ما يهبط من خشية اهلل

 .(4)"(3) ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻژ : تعاىلقال اهلل 
 

 

                                           
 .(1362برقم ) 2/1311: ( صحيح مسلم، كتاح احلا، باح أحد جبل حيبنا وحنبه1)
، 4/480: صووووحيح مسوووولم بفوائوووود، وإكمووووال املعلووووم 2/281: األمسوووواء والصووووفات للبيهقووووي: هووووذه األقوووووال يفانظوووور ( 2)

 .20/34: واالستذكار
 44: اإلسراء( 3)
 .8/13: ، وأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن6/143: شرح النووي على مسلم: ، وانظر20/30( االستذكار 4)
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 األحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه اآلية الكونية: 
 نها:ورد يف هذه اآلية الكونية عدد من األحاديث املوضوعة والضعيفة واملتعلقة بالعقيدة، وم

 
عظمته ستة لملا جتلى اهلل للجبال طارت »: قال nأن النيب z عن أنس بن مالك 

حراء، : أحد، وورقان، ورضو . ووقع مبكة: أجبل، فوقعت ثالثة باملدينة وثالثة مبكة، باملدينة
 .(1)«وث ب ري، وثور

                                           
املوضوووعات البوون انظوور هووذا حووديث موضوووع وال أصوول لووه. : قووال أبووو حووامت بوون حبووان احلووافظ: ( وهووو حووديث موضوووع1)

 .3/431: تفسري ابن كثري: هذا حديث غريب، بل منكر". انظر: "وقال ابن كثري، 1/173: يالوز 
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 املبحث الثالث

 
 الزالزل واخلسوف والرباكني
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 : الزلزال في اللغة 

اللاء والالم أصل مطرد منقاس يف املضاعف، وكذلك يف كل زاء بعدها الم يف الثالثي. 
اضطربت، : مكانه ز لياًل وز الًّ. وتللل لت األرعُ  زل  عن: وهذا من عجيب هذا األصل. تقول

 وزُل ل ل ت  ز ل ل ااًل. 
واالسم الل ل لال وز ل ل ل  اهلُل األ ر ع  ، وقد ز ل ل له ز ل ل لًة وز ل لاالً  ،والل ل ل لة والل ل لال حتريك الشيء
ې  ې  ژ: قوله تعاىل همنو يف والتحذير الل ل ل لة التخو و  .ز ل ل ل ًة وز ل لااًل بالكسر فو تو ل ل ل ل ت  هي

خوفوا وحذروا، واللالزل الشدائد أ ي  (1)   ژ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ
الل لللة يف األصل احلركة العظيمة واإلزعا  الشديد ومنه ز ل ل لة األرعو  واألهوال،

(2). 
 : وفي االصطالح

اهتلاز األرع بسبب انكسار وزحلحة مفاجئة لقطاعات عريضة من قشرة : اللللال هو
األرع الصخرية اخلارجية. وهو من أعظم األحداث ذات القوة اهلائلة اليت ُتصيب األرع وهلا 

 .(3)نتائا مرعبة
 

 : الخسف في اللغة
الباح. اخلاء والسني والفاء أصل واحد يدل على غموع وغؤور، وإليه يرجع فروع 

 .(4)ژڳ  ڳ  ڳ ڱ ژ: ف غموع ظاهر األرع. قال اهلل تعاىلف واخلس  فاخلس  
فًا وُخسوفًا واخن  س ف ت   .اخلسف ُسُؤوُخ األ رع مبا عليهاو  ُف خ س  وخ س ف ها  ،خ س ف ت  خت  س 
فًا أ ي غاح  به فيها ،الل ه ُف ُخسوفاً وخ   .وخ س ف الل ه به األ رع  خ س  ذه ب : س ف  املكاُن خي  س 

                                           
  .214: البقرة( 1)
 .3/1809: ، لسان العرح3/2: معجم مقاييس اللغة: ( انظر2)
 .11/061: املوسوعة العربية العاملية: ( انظر3)
 81: ( القصص4)
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ُف  ،يف األ رع وخ س ف ه الل ه تعاىل ف  بالرجل وبالقوم إذا أ خذته األرع ودخل فيها واخل س  وُخس 
اُق األ رع اأُلوىل بالثانية  .(1)إحل 
 : وفي االصطالح

خسفت األرع وخسف اهلل : انقالح بعض ظاهر األرع إىل باطنها، وعكسه. يقال
 .(2)سفت، فهو يستعمل قاصرا ومتعديا، وإمنا يكون اخلسف بقوة اللللالاألرع فاخن
 

 : االصطالحالبركان في 
فتحة يف سطح األرع، تتفجر وتثور من خالهلا احلمم، والغازات احلارة، والشظايا هو 

الصخرية. وتتشكل هذه الفتحة عند اندفاع الصخر املنصهر من باطن األرع، متفجرًا على 
تكون معظم الرباكني على هيئة جبال، وخباصة البال املخروطية الشكل اليت و سطح األرع. 

تكونت حول الفتحة نتيجة جتمع وتراكم احلمم ومواد أخر  ُقذ فت إىل سطح األرع أثناء 
 .(3)الثوران الربكاين

( مواضع، أما الربكان فلم 8( مواضع، واخلسف يف )9وقد وردت الللللة يف القرآن يف )
 .(4)لقرآنيرد يف ا

 .(0)( حديثاً 23ووردت اللالزل يف السنة يف )

                                           
 .2/1107: رح، ولسان الع2/183: معجم مقاييس اللغة: ( انظر1)
 .23/180: ( التحرير والتنوير2)
 . 4/342: ( املوسوعة العربية العاملية3)
 .421، 260: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: ( انظر4)
 .8: فهرس األحاديث الكونية والطبية: انظر( 0)
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 : -الزالزل والخسوف والبراكين –الدالئل العقدية لآليات الكونية 

اللالزل واخلسوف والرباكني من آيات اهلل الدالة على عظمته وقدرته، وتصرفه سبحانه 
 .اء مل يكنوتعاىل يف هذا الكون، ونفوذ مشيئته، فما شاء اهلل كان، وما مل يش

وفيها تذكري اهلل لعباده بقوته، وتعريفهم بعجلهم وضعفهم، وأهنم مهما بلغ تقدمهم 
املادي، ومعرفتهم بوقت هذه اللالزل فإهنم ال يقدرون ردها، وال ميلكون ألنفسهم نفعا وال 

 هو املهيمن على كل شيء، فال راد ملا قضاء. kضرا، فاهلل 
ها اهلل عقابا للمذنبني، وابتالء للصاحلني، وعربة وهي جند من جنود اهلل اليت يسخر 

: قال اهلل تعاىل ،األرع عيد من اهلل ألهلواخلسوف والرباكني و زل اللالوظهور هذه للناجني، 
ک ک ک گ  گ گ گ  ژ: قال تعاىل، و (1)ژٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ژ

 .(3) ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ژ: وقال تعاىل ،(2)ژڳ 
مث تأمل  ،فصل ": مبينًا أثر هذه اآليات الكونية على حياة الناس tقال ابن القيم 

خلق االرع على ما هي عليه حني خلقها واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات 
والنوم  ،واللوس لراحاهتم ،احليوان والناس من السعي عليها يف مآرهبمويتمكن  ،متعةواأل

رجراجة متكفئة مل يستطيعوا على ظهرها قرارا وال  تولو كان ،عماهلمأوالتمكن من  ،هلدوهم
 ،مكنهم عليها صناعة وال جتارة وال حراثة وال مصلحةأوال  ،وال ثبت هلم عليها بناء ،هدوا

واعترب ذلك مبا يصيبهم من اللالزل على  ،مرع ترتا من حتتهي  واألون بالعوكيف كانوا يتهن  
 ژ: وقد نبه اهلل تعاىل على ذلك بقوله ،ىل ترك منازهلم واهلرح عنهاإقلة مكثها كيف تصريهم 

ڳ ڳ  ڱ ڱ  ژ: وقوله تعاىل ، (4)ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

                                           
 .06: ( اإلسراء1)
  131: ( يونس2)
 93: ( اإلسراء3)
 .10: ( النحل4)
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 .(2)" (1)ژڱ ڱ 
 
 : توحيد الربوبية: أوالا 

ففيها بيان قدرة اهلل  ،من أعظم الدالئل على عظمة اهلل تعاىلاللالزل واخلسوف والرباكني 
وعظيم تصرفه وملكه وتدبريه هلذا الكون، وأن القادر عل هذه األمور كلها هو اهلل سبحانه، 

ت والطاقات والقدرات، وما اخرتعوه من أجهلة وأن املخلوقات مع ما وصلت إليه من اإلمكانا
األرصاد اليت يعرفون من خالهلا أي حدث حيدث من زالزل وغريها عاجلة عن أن تفعل أي 

 شيئاً.
ڦ ژ: ، قال تعاىل(3)فحدوث هذه اآليات الكونية فجاءة حيبط إدعاءهتم وما قدروه

 ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ 

ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ژ: وقال تعاىل ،(4)

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ  ژ: وقال تعاىل ،(0) ژڄ  ڄ 

ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ ڄ   ڄ  ژ: وقال تعاىل ،(9)ژ

  (7)ژڄ 
 
 

                                           
 .94: ( غافر1)
  .1/217: البن القيم، طبعة رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء، الرياع ( مفتاح دار السعادة2)
 . 96: ، واإلعجاز العلمي يف القرآن لسامي املوصلي23/201: التحرير والتنوير: ( انظر3)
 40: ( النحل4)
  98: ( اإلسراء0)
 19: ( امللك9)
 .90: ( النمل7)
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 : توحيد األسماء والصفات: انياث
 : صفة الرحمة -1

تعاىل عن حلمه وإمهاله وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها، أخرب اهلل 
أن خيسف هبم األرع، فقال  هم ومحلهم عليها، مع قدرته علىوميكرون بالناس يف دعائهم إيا

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ  ڃ چ چ چ چ  ژ: تعاىل

ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ  ک 

 اهلل على أي حال كانوا عليه.ال يُعجلون  فهم ،(1)ژک ک 
هم حيث مل يعاجل، فبني سبب عدم اخلسف هبم وهو أنه سبحانه وتعاىل ر وف رحيم

 .(2)بالعقوبة
ثت فهي رمحة للمؤمنني، فإن ما يصيبهم يف دوهذه اللالزل واخلسوف والرباكني لو ح
وليس  ،ه خريعجبا ألمر املؤمن إن أمره كل»: nالدنيا حيصل هلم به تكفري السيئات، قال 

وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا  ،إن أصابته سراء شكر فكان خريا له ،ذاك ألحد إال للمؤمن
 .(3) «له

يغلو جي  الكعبة فإذا كانوا ببيداء من األرع »: قال nنيب أن ال xعن عائشة و 
يا رسول اهلل كيف خيسف بأو هلم وآخرهم، وفيهم : قلت: قالت، «خيسف بأو هلم وآخرهم

 .(4) «يبعثون على ني اهتمخيسف بأو هلم وآخرهم، مث  »: أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال
فإن كانت نيته وعمله صاحلة  ،بعث كل واحد منهم على حسب أعماله من خري وشر"ف

فالصاحل ترفع  ،فذلك العذاح طهرة للصاحل ونقمة على الفاسق ،فعقباه صاحلة وإال فسيئة
بل  ،لعقاحفال يللم من االشرتاك يف املوت االشرتاك يف الثواح وا ،درجاته والطاحل تسفل دركاته

                                           
 .47 - 40: ( النحل1)
  .9/469: فسري ابن كثري( ت2)
 (.2666برقم ) 4/2260: كتاح اللهد والرقائق، باح املؤمن أمره كله خري،( صحيح مسلم3)
 (.2118برقم ) 366: صحيح البخاري، كتاح البيوع، باح ما ذكر يف األسواق( 4)
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 .(1)"جياز  كل واحد بعمله على حسب نيته
 
 : العدل -2

حكم عدل ال يظلم الناس شيئا، وإذا أصاح الناس زللال أو خسف أو  kإن اهلل 
 .(2) ژڳ ڳ  ڳ ڱ  ژ: غريمها فإن ذلك بسب ذنوهبم وعصياهنم، قال تعاىل

بعث الل ه إليهم موسى بعد أن فرعون، وهامان، قارون، و عقوبة  kوملا ذكر اهلل 
p ،واليت منها  –بني أن سبب تلك العقوبة ، باآليات البينات، والرباهني الساطعات
الذين -يكن اهلل ليهلك هؤالء األمم "هو ظلمهم، وأن اهلل مل يظلمهم، فلم -اخلسف 
منا أهلكهم بذنوهبم، بذنوح غريهم، فيظلمهم بإهالكه إياهم بغري استحقاق، بل إ -أهلكهم

 . (3)"وكفرهم برهبم، وجحودهم نعمه عليهم، مع تتابع إحسانه عليهم

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ  پ  ژ: قال تعاىل

پ ڀ ڀ ڀ ڀ      ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ 

 .(4) ژڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ 
ما ينبغي وال يليق به تعاىل أن يظلمهم لكمال عدله، وغناه التام عن مجيع "kفاهلل 

 . (0)"اخللق
 
 : توحيد األلوهية: ثالثاا 

                                           
 .2/231: ( فيض القدير بشرح الامع الصغري1)
 .46: ( الكهف2)
  .2/38: ابن كثري( تفسري 3)
 .43 - 36: ( العنكبوت4)
  931: ( تفسري السعدي0)
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ذكر ما يدل وي بعقابهkيف دعوة املشركني إىل إفراد اهلل بالعبادة والدعاء، خيوفهم اهلل 
، ومن مجلة ما من أفعاله على وحدانيته، وأنه هو النافع الضار، املتصرف يف خلقه مبا يشاء

ٿ ٿ ٿ ٹ  ژ: ، قال تعاىل(1)-اللالزل واخلسوف –هذه اآليات الكونية  kيذكره اهلل 

ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ  ڄ ڄ ڃ 

ٱ ٻ  ژ: ، وقال تعاىل(2) ژڃ    ڃ ڃچ چ چ چ  ڇ ڇ    ڇ ڇ 

ٻ  ٻ ٻ  پ پ پ پ  ڀڀ ڀ ڀ  ٺ  ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ      ٿ 

ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  

 .(3)ژڄ
إن شاء أنلل  ،على كل شيء قديروأنه  ،بشواهد الربوبية واإلنعامتعاىل ذكرهم اهلل ف
بأنه تعاىل قادر على تعذيب من كفر باهلل وأشرك ، و باخلسف هممن أسفل منالعذاح م هعلي

 ويفردوه بالعبادة. ليتدبروا فيرتكوا العناد،، (4)معه إهلا آخر
يلجأ اإلنسان إىل ربه ومعبوده،  -ومن ذلك اللالزل -عند وجود الشدائد واخلوف و 

كان رسول اهلل : قال z عن عبد اهلل بن عمر ويتعوذ به من مجيع الشرور، ففي احلديث
n وشر ما فيك ،أعوذ باهلل من شرك ،يا أرع رىب وربك اهلل»: إذا سافر فأقبل الليل قال، 

وأعوذ باهلل من أسد وأسود ومن احلية والعقرح  ،ا يدح عليكومن شر م ،وشر ما خلق فيك
 . (0)«ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد

أي من شر ما حصل من ذاتك من اخلسف والللللة والسقوط عن "من شرك"،": فقوله

                                           
  .22/103: ( التحرير والتنوير1)
 .6: ( سبأ2)
 98 - 97: ( اإلسراء3)
  .26/32: السابق املرجعانظر: ( 4)
: (، ومسوووند اإلموووام أمحووود2933، بوورقم )264: سوونن أيب داود، كتووواح الهووواد، بوواح موووا يقوووول الرجوول إذا نووولل املنووولل( 0)

  .200: سنن أيب داود: إسناده ضعيف. وانظر: (، وقال حمققه9191قم )بر  13/333
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 . (1)"الطريق والتحري يف الفيايف
 
 : اإليمان بالرسل: رابعاا 

ومما سيقع، ومن ذلك اللالزل  ،من اإلميان بالرسل اإلميان جميع ما أخربوا به مما وقع
 . (2)تهالئل نبو دوهي من  nواخلسوف اليت أخرب هبا النيب 

ال » :n قالكثرة اللالزل يف آخر اللمان،  nالنيب اليت أخرب هبا النبوية ومن اآليات 
وهو القتل -تقوم الساعة حىت يقبض العلم وتكثر اللالزل ويتقارح اللمان وتظهر الفنت ويكثر اهلر  

  .(3) « حىت يكثر فيكم املال فيفيض -القتل
اللهم بارك لنا  ،مناااللهم بارك لنا يف ش»: قال nأن النيب  cويف حديث ابن عمر 

 ،للهم بارك لنا يف مينناا ،مناااللهم بارك لنا يف ش: قال ،ويف جندنا: قالوا يا رسول اهلل ،يف ميننا
هناك اللالزل والفنت وهبا يطلع قرن : فأظنه قال يف الثالثة ،ويف جندنا: قالوا يا رسول اهلل

 .(4)«الشيطان
 .(0)"على ظاهره مجع زلللة وهي اضطراح األرع ": قيل املراد باللالزل

 : فقال رجل من املسلمني، يف هذه األمة خسف ومسخ وقذف»: nقوله و 
  .(9)«واملعازف وشربت اخلمور تانإذا ظهرت القي: لك؟ قاليا رسول اهلل ومىت ذ

                                           
  .7/293: ( عون املعبود1)
فتحوي النودي، دار الكووثر، : كتاح املده  البن الووزي، ت: ( ملعرفة اللالزل اليت وقعت على األمة اإلسالمية انظر2)

ئي، مكتبوووة اعبووود الووورمحن الفريوووو : ت، وكتووواح كشوووف الصلصووولة عووون وصوووف الللللووة للسووويوطي، 133: 1الريوواع، ط 
 عشور احلوادي القورن حوىت األول القورن اإلسوالمية )منوذ املصوادر يف العورح جليورة ، وزالزل94: 1الودار، املدينوة، ط

 سلسولة -اإلسوالمية الامعوة اخلالودي، جملوة يوونس املويالدي( خلالود عشور القورن السوابع حوىت السوابع القورن/اهلجوري
 .373-306: األول العدد عشر، السابع لداجمل-اإلنسانية الدراسات

  (.1339برقم ) 230: البخاري، كتاح االستسقاء، باح ما قيل يف اللالزل واآليات ( صحيح3)
  (.1337برقم ) 230: ( صحيح البخاري، كتاح االستسقاء، باح ما قيل يف اللالزل واآليات4)
  .1/128: ( فتح الباري0)
السلسولة : وصوححه األلبواين. انظور. (2213برقم ) 397: باح عالمة املسخ واخلسف ، كتاح الفنت،( سنن الرتمذي9)

== 
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 : اإليمان باليوم اآلخر: خامساا 

من  -عليهم الصالة والسالم-به الرسل  من اإلميان باليوم اآلخر اإلميان مبا أخربت
عن أيب ف، (1)أحوال القرب وعذابه ونعميه، ومن أن األرع تأكل أجساد األموات إال األنبياء

منه  ،كل ابن آدم يأكله الرتاح إال عجب الذنب»: قال n أن رسول اهلل: zهريرة 
 .(2)«خلق وفيه يركب

عن ، عن رجل خسف به فهو يتجلجل يف األرع إىل يوم القيامة nوقد أخرب النيب  
إذ  ،هت  ل مجُ مرج   ،بينما رجل ميشي يف حلة تعجبه نفسه»: قال nعن النيب  zأيب هريرة 

ومقتضى هذا احلديث أن األرع ال تأكل "،(3)«فهو يتجلجل إىل يوم القيامة ،خسف اهلل به
 .(4)"جسد هذا الرجل

 
 : اإليمان بالقدر: سادساا 

فهذا الكون جيري ، وكتابته لكل شيء من اإلميان بالقدر اإلميان بعلم اهلل وخلقه ومشيئته
ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ژ: عاىلقال ت ،بتقدير اهلل سبحانه وتعاىل

حيدثها اليت واخلسوف من األمثلة على ذلك اللالزل ، و (0) ژۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ 
اهلل تعاىل، فإهنا تقع مبشيئة اهلل، وال يستطيع أحد ردها، مهما وضع اخللق من أجهلة واآلت 

دون قلب عليهم بيوهتم وجسورهم وحنو ذلك هبا، وت يفجؤونتقع بإذن اهلل، بل لرصدها؛ فإهنا 

                                           
== 

 (.1787برقم ) 4/362: الصحيحة
 . 431: ، وشرح العقيدة الطحاوية397: االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد: انظر( 1)
 (. 2600برقم ) 4/2273: كتاح الفنت وأشراط الساعة، باح ما بني النفختني: ( صحيح مسلم2)
  .(0786) برقم 1132: كتاح اللباس، باح من جر ثوبه من اخليالء: ( صحيح البخاري3)
 . 13/291: ( فتح الباري4)
 .22: ( احلديد0)
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 .يشعروا بقرح وقوعهأن 
 ،يف كتاحإال و الو أو البحر أفما من شيء حيدث يف األرع وال يف السماء ، يف الرب "

اخلسوف اللالزل و كوهذا جيعل اإلنسان املؤمن يسلم ويرضى بالقضاء والقدر، فما من مصيبة  
هلل سبحانه وتعاىل من قبل خلق اإلنسان، وهذا يدل على الرباكني وغري ذلك إال وقد كتبها وا

أن اإلميان بالقضاء والقدر يقتضي اإلميان بأن اهلل سبحانه وتعاىل قدر هذه األشياء قبل أن 
 .(1)"توجد

قدرة اهلل تعاىل أنه أعطى بعض احليوانات، اليت ليس هلا عقول تفكر، وال "ومن كمال
علم وال حضارة، أعطاها غريلة االحساس بقرح وقوع اللللال، ولذلك فهي تسارع مبغادرة 

ذلك ليلفتنا اهلل ألقفاص أو حظائر مغلقة، و ان كانت حمبوسة يف إاملكان أو حيدث هلا هيا ، 
ىل أن العلم يأيت منه سبحانه وتعاىل وال حيصل عليه االنسان بقدرته، فيعطي إسبحانه وتعاىل 

من ال قدرة له على الفكر والكشف العلمي ما ال يعطيه لذلك الذي ميله بالعقل  سبحانه
 والعلم.

انتهى عصر الدين واالميان : لنعلم أن كل شيء من اهلل فال نعبد قدراتنا، وال نقولملاذا ؟ 
وبدأ عصر العلم، بل نلتفت اىل أن اهلل يعطي ملن هم دوننا يف اخللق علما ال نصل حنن اليه، 

 .(2)"ف أن كل شيء بقدرته وحده سبحانه وتعاىلفنعر 

                                           
 .، بتصرف يسري232: 1، دار الوطن، الرياع، طايمودبن صاحل ( تيسري ملعة االعتقاد لعبد الرمحن 1)
 .14: أمحد اللغيب: شرف واعتىن بهأ تعاىل، يمد متوي الشعراوي، اآليات الكونية وداللتها على وجود اهلل( 2)
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 : -الزالزل والخسوف والبراكين–المخالفات العقدية المتعلقة بهذه اآليات الكونية 

 
 : ة غير اهلل تعالىهاعتقاد أن للبراكين آل: أوالا 

 اعتقاد أن هلا آلة غري اهلل –الرباكني  –من املخالفات العقدية املتعلقة هبذه اآلية الكونية 
إله النار عند الرومان القدماء، ويعتقدون أن ما ينتا  Valcanتعاىل، ويعود لفظ بركان إىل 

 . (1)عنها من دمار وخراح هو من غضب اإلله
  

إلى  -الزالزل والخسوف والبراكين –نسبة حدوث هذه اآليات الكونية : ثانياا 
 : الطبيعة أو بعض الخرافات

 اليت وجود دواح خيالية تشبه احليواناتكونية إىل بعظهم ينسب حدوث هذه اآليات الف
األرع  ونتيجة حلركة هذه الدواح هتتل ،يراها ولكنها أكثر منها ضخامة تقوم حبمل األرع

 ،أحد قرنيه ومن تلك األساطري املعروفة أسطورة الثور الذ  حيمل األرع على ،حمدثة اللالزل
 .(2)اهتلاز كوكب األرع وهو ما ينجم عنه، لثاينافإذا ما أجهده محله الثقيل نقلها إىل القرن 

دث من زالزل ما حيإىل غري خالقها سبحانه كأن ينسب هذه اآليات الكونية تنسب أو 
 .(3)وبراكني وفيضانات إىل الطبيعة 

سبب هذا تفسريا ماديا حبًتا، فيقولون أن  ومنهم من يفسر اللالزل واخلسوف والرباكني
ألرضية، ووجود اختالالت وفجوات يف داخلها، أو أن هذا شيء اللللال ضعف يف القشرة ا

 .حيصل يف الكرة األرضية كل مائيت عام

                                           
 .79: ، اهلل لعباس حممود العقاد13/187: املوسوعة الكونية الكرب : ( انظر1)
 .13/176: املوسوعة الكونية الكرب : ( انظر2)
  .81: اإلسالم يتحد : ( انظر3)
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، ولكننا جيب أن (1)حنن ال ننكر وجود مثل هذه األسباحوالواح عن هذا أن نقول 
نعلم أن وراء هذه األسباح املادية أسبابًا شرعية هي اليت سببت هذا اخللل يف القشرة األرضية 

غريه من األسباح، مث حصلت تلك الكوارث واملصائب، فهذه األسباح املادية اليت أو 
ال تعدو أن تكون وسيلة ملا تقتضيه األسباح الشرعية من املصائب  -إن صحت-يذكروهنا 

ٺ ٺ ٿٿ  ژ: والعقوبات العامة. يقول اهلل تعاىل بعد أن ذكر مصارع األمم السالفة

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   

ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ  ڦ

 .(2) ژچ 
خيوف اهلل هبا عباده كما خيوفهم بالكسوف وغريه من  اليتاللالزل من اآليات "وهذه

  .هي من حكمة ذلك اآليات واحلوادث هلا أسباح وحكم فكوهنا آية خيوف اهلل هبا عباده
 يفجوف األرع كما ينضغط الريح واملاء  يفوأما أسبابه فمن أسبابه انضغاط البخار  

  .املكان الضيق فإذا انضغط طلب خمرجا فيشق ويلللل ما قرح منه من األرع
وإن نقل عن  ،وأما قول بعض الناس إن الثور حيرك رأسه فيحرك األرع فهذا جهل 

وليس األمر   ،فإنه لو كان كذلك لكانت األرع كلها تلللل ،هروبطالنه ظا ،بعض الناس
 .(3)"واهلل أعلم ،كذلك

ال مث إن وجود هذه األسباح اليت خلقها اهلل تعاىل، اليت مىت وجدت وجد اللالزل هذا 
  .مينع أبداً من تغري هذه السنة، ووقوعها يف مناطق صلبة

وحصر احلكمة والعلة يف الظواهر  إال حلكمة،مل خيلق األشياء ومل يقدرها  kواهلل 
 حتكم بغري دليل. : الطبيعة، من تغري يف سري األرع، ومواقع اللر والقارات

ملا حدث اخلسف بقارون فعاًل مل يكن السبب أن القشرة األرضية كانت لينة وهينة بل و 

                                           
  .40: 77وجملة البحوث العدد  3/139: خفتاو  ورسائل حممد بن إبراهيم آل الشي: ( انظر1)
 .43: ( العنكبوت2)
  .20: كشف الصلصلة يف وصف الللللة: وانظر ،24/294: ( جمموع الفتاو 3)
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ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں  ژ: قال اهلل عنه ،السبب أنه عصى اهلل ورسوله

 . (1) ژہ  ہ       ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ
إن السبب يف اخلسف هلة أرضية : مل يقل به عن الرجل الذي خسف nوعندما أخرب 

إذ خسف به من اخليالء بينما رجل جير إزاره »: nقال  ،بل خسف به بسبب تكربه وجتربه
  .(2) « يوم القيامةفهو يتجلجل يف األرع إىل

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ژ: وقال تعاىل

 .(3) ژۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈٴۇ 
فال تنسب احلوادث للطبيعة  ،(4)الرجفة واخلسفأي  ژڭۓ ڭ ڭ  ژ: فقوله

ه أو بالئه وهو الذي جيعلها سببا لعذاب ،وإمنا الفاعل هو اهلل ،نشتم الطبيعة ألهنا غري فاعلة وال
 . أو رمحته

بأنه أمر طبيعي يبطل انتقام اهلل ألوليائه، قال سبحانه وتعاىل والقول عن هذه اآليات 
ک  گ  گ گ گ ڳ ڳ  ک ک ک ژ: p قوم صاحل عن

 .(0) ژڳ ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   ژ: p قوم شعيب عنتعاىل وقال 

 .(9) ژۆ ۈ 

                                           
 .81: ( القصص1)
  (.3480برقم ) 971: (04، كتاح أحاديث األنبياء، باح)( صحيح البخاري2)
 .90: ( األنعام3)
 .7/6: القرطيب ( تفسري4)
 .78 - 77: ( األعراف0)
 .37: ( العنكبوت9)
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 : البحر في اللغة 
وع تُ  ور حب  وراً ه، وعمقوه، مس ي الب حر حبراً السوتبحار ه، وهوو انبسواطُه، وس  ويقوال إ منوا مسوي الب ح 

ُر يف كالم العرح الش ق    .أل نه ش ق  يف األ رع شق اً وجعل ذلك الشق ملائه قراراً، والب ح 
ُر املاُء الكثرُي م ل حاً و  باً وهو خالف البو ر    الب ح  قد غلب علوى امل ل وح حوىت ق ول  و ، كان أ و ع ذ 

، وماء  حب  ر  م ل ح  ق ل  أ و كثر ار  ، ومجعه أ حب ُر  وحُبُور  وحب   .يف الع ذ ح 
، و أ مووا و  ،واألهنووار كلهووا حبووار كوول هنوور ال ينقطووع مووا ه موون األ هنووار العذبووة الكبووار فهووو حب  وور 
يض هذه األ هنوار فوال يكوون مواُ ه إ ال  ملحواً ُأجاجواً وال يكوون موا ه إ ال  البحر الكبري الذي هو مغ

راكداً، وأ ما هذه األ هنوار العذبوة فماُ هوا جوار ومسيوت هوذه األ هنوار حبواراً أل هنوا مشوقوقة يف األ رع 
 .(1)شق اً 

 : وفي االصطالح
ى % مووون سوووطح األرع. وحيتووووي علووو73جسوووم موووائي عظووويم يغطوووي أكثووور مووون : ايووويط

 % من مجيع املياه املوجودة على األرع.67
ويشووووتمل كوووول حموووويط علووووى أجسووووام مائيووووة أصووووغر حجًمووووا تسوووومى حبووووارا وخلجانًووووا وشووووبه 

 . (2)خلجان، تقع على امتداد حواف اييطات. وعموًما تع  كلمة البحر أيًضا اييط
 

 : النهر في اللغة
ور النون واهلاء والراء أصل صحيح يودل  علوى تفوت ح شويء  أ وه. ومس وي الن هوُر ألن وه يو نو ه  و فتح 

ووور املووواءُ : . واسوووتو نو ه ر  الن هووورُ وهنوووور ومجوووع الن هووور أهنوووار  ونُوُهووور األرع أي يشوووق ها. وووراه. وأنو ه  وووذ  جم  : أخ 
 .  (3)جر 

وور موون جموواري امليوواه وور ُت . والنو ه  ووراً، ونو ه  وور  املوواُء، إ ذا جوور  يف األ رع، وجعوول لنفسووه نو ه  ونو ه 

                                           
 .1/210: ، لسان العرح1/231: معجم مقاييس اللغة: ( انظر1)
 .4/163، 22/276: املوسوعة العربية العاملية: انظر( 2)
 .392/ 0: معجم مقاييس اللغة (3)



433 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

ر  ح   راً أ جراهالنو ه  ر  يو نو ه رُُه نو ه  ف ر تُه، ونو ه ر  النو ه 
(1). 

 : وفي االصطالح
مسوووطح موووائي ينسووواح علوووى اليابسوووة يف جمووور  طويووول. وتبووودأ معظوووم األهنوووار مووون أعووواي 
البووال أو الووتالل، وقوود يكووون منبووع النهوور مثلجووة، أو هنوورًا جليووديًا ينصووهر، أو ينبوًعووا، أو حبووورية 

املليد من املياه من الداول، واألهنار األخر ،  أثناء جريانه يف جمراه هرتفيض مياهها. ويتلقى الن
ويقوع مصوب النهور يف هنايتوه، حيوث تصوب مياهوه يف هنور أكورب، أو يف حبورية، أو  ،ومياه األمطار

 .(2)يف أحد اييطات
( مواضوع، وبلفوظ 0يف ) التثنيوة( موضوعاً، وبلفوظ 33وقد ورد لفظ البحر يف القرآن يف )

 .(3)( مواضع3مع يف )ال
 .(4)( مواضع01( مواضع، وبلفظ المع يف )3وورد لفظ النهر يف القرآن يف )

 .(0)( حديثاً 06أما يف السنة فقد وردت البحار يف )
 : (9)أحناء وذكر بعض املفسرين أن البحر يف القرآن ورد على

 ژ ڃ  ڃ    ڃژ: مبعوووووووووووىن ضووووووووووود الووووووووووورباألول: 
ٺ  ٺ  ٺ  ژ  ،(7)

ژٺ
(8).  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ : مبعوووىن حبوور فوووارس والووورومالثوواين: 

                                           
 .9/4099: ، ولسان العرح0/392: معجم مقاييس اللغة: انظر( 1)
 .20/036: يةاملوسوعة العربية العامل: ( انظر2)
 .140: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: ( انظر3)
 .863: املرجع السابق: ( انظر4)
 .2: فهرس األحاديث الكونية والطبية: انظر( 0)
 .2/220: بصائر ذوي التمييل: ( انظر9)
 .24: الدخان (7)
 .63: يونس (8)
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 ژ پ   ڀ  ڀ
(1). 
ژ : إال اهلل حتوووت العووورش اجمليووود، وفيوووه عجائوووب ال يعلمهوووا يمبعوووىن البحووور الوووذالثالوووث: 

 ژہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے      
(2). 

 ژی  ی        جئ  حئ    مئ  ژ : عووىن األريوواف والقوور الرابووع: مب
ىف البووواد   يأ (3)

 واحلواضر.
 :(4)اء كذلكفورد على أحن النهرأما 

ژپ      پ  پ    پ       ژ : قوله تعاىليف  ،هنر األردن بالشاماألول: 
(0). 

ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ژ : . قال تعاىلمعناه العيون الثاين:
(9). 

پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ژ: تعووووواىلقوووووال  ،ارهوووووابسووووواتني الووووودنيا وأهن الثالوووووث:

ژ
(7). 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ: ، قوووال تعووواىلجتووور  حتوووت غرفهوووا وعالليهوووا األهنوووار الرابوووع:

 ژٻ  پ  پ  پ  پ    
 . واهلل أعلم.(8)

 

                                           
 .12: فاطر (1)
 .9-4: الطور (2)
 .41: الروم (3)
 .2/126: بصائر ذوي التمييل: ظر( ان4)
 .246: البقرة (0)
 .10: حممد (9)
 .12: نوح (7)
 .8: البينة (8)
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 : -البحار واألنهار –الدالئل العقدية لآليات الكونية 

تعددت اآليات الكرمية اليت يذكر اهلل فيها تسخري البحر، وأن ذلك دليل على قدرته 
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ژ : سبحانه وتعاىل ورمحته بعباده، قال تعاىل

 ژی   ی   جئ  حئ  مئ  
ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ژ : ، وقال تعاىل(1)

ې  ى  ى  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  

 ژائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ 
 ٱ   ٻ        ٻ ژ : ، وقال تعاىل(2)

ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

 ژٿ   ٹٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
(3). 

فصووول ومووون آياتوووه وعجائوووب  ": لكونيوووةمبينووواً شوووأن هوووذه اآليوووة اtقوووال ابووون القووويم 
عظووم جميووع رع الوويت هووي خلجووان موون البحوور ايوويط األقطووار األمصوونوعاته البحووار املكتنفووة أل

ن املكشوووف موون االرع والبووال واملوودن بالنسووبة اىل املوواء كجليوورة صووغرية يف حبوور أاالرع، حووىت 
ىل لوه بقدرتوه ومشويئته وحبسوه مساك الرح تبوارك وتعواإرع مغمورة باملاء، ولوال عظيم، وبقية األ

ذا حووار عقووالء الطبيعيووني يف سووبب هلوورع وعالهووا كلهووا، هووذا طبووع املوواء، و املوواء لطفووح علووى األ
ن يغمووره، ومل جيوودوا مووا حييلووون أرع مووع اقتضوواء طبيعووة املوواء للعلووو عليووه و بووروز هووذا الوولء موون األ

عوووي  احليوووووان ياقتضوووت ذلوووك ل هليوووة الووويتزليوووة واحلكموووة اإلعليوووه ذلوووك إال االعووورتاف بالعنايوووة األ
رع، وهووووذا حوووق، ولكنووووه يوجوووب االعوووورتاف بقووودرة اهلل وإرادتووووه ومشووويئته وعلمووووه رضوووي يف األاأل

 "...ال حميص عنهوحكمته وصفات كماله، و 
ذا تأملووووت عجائووووب البحوووور ومووووا فيووووه موووون إو مث ذكوووور مجلووووة موووون عجائووووب الووووربح، وقووووال: "

                                           
 .12: الاثية (1)
 .14: النحل (2)
 .90: احلا (3)



436 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

  "....ا ومنافعها ومضارها وألواهنااحليوانات على اختالف اجناسها وأشكاهلا ومقاديره
بينهوا مون داللوة، وهلوذا يكورر سوبحانه ذكرهوا يف كتابووه  أعظمهوا مون آيوة، و أفموا ": مث قوال

ال اهلل سووبحانه، قووال اهلل إن حيصوويها أعظووم وأكثوور موون أ، وبالملووة فعجائووب البحوور وآياتووه كثوورياً 
 ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ژ : تعاىل

(1) "(2). 
 
 : توحيد الربوبية: أوالا 

ملا بني اهلل تعاىل جهل املعرضني عن أدلة التوحيد ومناقشتهم وفساد تفكريهم يف ذلك، 
من اآليات  تضادةوقدرته التامة على خلق األشياء املختلفة واملعلى وجوده ذكر أدلة دالة 

: ، قال تعاىلةالبحار املاحلة والعذب: ، ومنهاالكونية اليت يدركها ويشاهدها عيانا كل خملوق
ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ      ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى     ى  ژ

 ژائ  
الذي جعل البحرين املتضادين متجاورين متالصقني ال ميتلجان، ده هو "وحفاهلل  (3)

هذا ماء زالل عذح شديد العذوبة، وهذا ماحل شديد امللوحة، ولكن ال خيتلط أحدمها باآلخر، 
  ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹژ : قال تعاىل

ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ژ : تعاىل وقال ،(4)

 ژڭ
(0)"(9). 

، مث رد على ويف سورة النمل ملا ذكر اهلل تعاىل قصص بعض األنبياء مع أقوامهم
                                           

 .13-12: احلاقة (1)
 .230-1/234: ( مفتاح دار السعادة2)
 .03: الفرقان (3)
 .21-16: الرمحن (4)
 .91: النمل (0)
، 16/84: 2 يف العقيدة والشريعة واملنها، لوهبة بن مصطفى اللحيلي، دار الفكر املعاصور، دمشوق، طالتفسري املنري( 9)

 .16/03: التحرير والتنوير: وانظر
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، قال ده باخللق، وقدرته، وإخالص العبادة لهببيان األدلة املختلفة على وحدانيته وتفر  املشركني
ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ژ : تعاىل

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  

 ژڭ   ڭ    ڭ    ڭ
ۀ   ژ جعلأنه و ا يتعلق باألرع ممذكر منها ف، (1)

ے  ے  ۓۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ژ : مث قال ،ژھ  ھ   ھھ   ژوجعل   ژۀ

أيوجد إله مع اهلل فعل هذا وأبدع هذه الكائنات؟! بل أكثر هؤالء املشركني : أي  ژڭ  
 ال يعلمون احلق فيتبعونه، وال يعرفون قدر عظمة اإلله املستحق للعبادة.

چ  چ          ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ژ : اىلويف قولووووووه تعوووووو

 ژڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک   ک        
خلووق البحوور دليوول علووى ربوبيووة اهلل تعوواىل، فووإن  (2)

 عنووه،ظيمووة ميسورا لالنتفوواع باألسووفار فيوه حووني ال تغو  طوورق الورب يف التنقوول علوى هووذه الصوفة الع
منهووا، أن يكووون آيووة للنوواس علووى وجووود الصووانع ووحدانيتووه  فجعلووه قووابال حلموول املراكووب العظيمووة

 .(3)وعلمه وقدرته
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ژ : وقال تعاىل

ڤ          ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ     چ      چ      چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   

                                           
 .91-06: النمل( 1)
 .31: لقمان (2)
 .163/ 21: التحرير والتنوير (3)



438 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   

ژگ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ       ڻ 
(1). 

: وإحسوانه سبحانه وتعاىل هذه املخلوقات العظيمة، وما فيها من العرب دالة على كمالهف
وهو وتسخريها،  هاالذي انفرد خبلق: أي"ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ 

، وأن الوذي يودعى مون غوري هوو الورح املوألوه املعبوود، الوذي لوه امللوك كلوهوحده املتصورف فيهوا، و 
 .(2)اهلل اهلل ال ميلكون شيئاً"

ال يونقص منوه شويء ولوو أعطوى كول إنسوان مسوألته  kأن ملك اهلل  nأخرب النيب و 
إال كما يونقص البحور إذا أدخول فيوه املخويط، وهوذا مون بواح التوضويح والتقريوب وإال فملوك اهلل 

يوا عبوادي، لوو »: قوال k عون اهلل nعون رسوول اهلل  z عون أيب ذرو أعظم من ذلوك، 
وا يف صووعيد واحوود، فسووألوين، فأعطيووت كوول إنسووان أن أولكووم وآخووركم، وإنسووكم وجوونكم، قووام

 . (3)«مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إال كما ينقص املخيط إذا أدخل يف البحر
 
 : توحيد األسماء والصفات: ثانياا 

 : العلم -1

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ژ : قال تعاىل

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  

 ژجت          حت  
(4). 

                                           
 .14-12: فاطر (1)
 .989: السعدي تفسري: انظر( 2)
 (.2077برقم )4/1664: كتاح الرب والصلة واآلداح، الظلمباح حترمي صحيح مسلم،( 3)
 .06: األنعام (4)
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وأنووه شوووامل للغيووووح   "ايووويط اهلل هووذه اآليوووة العظيموووة، موون أعظوووم اآليوووات تفصوويال لعلوووم
مووووا يف البحووووار موووون حيواناهتووووا، ومعادهنووووا، وصوووويدها، وغووووري ذلووووك ممووووا حتتويووووه وموووون ذلووووك كلهووووا، 
 ، ويشتمل عليه ما ها.أرجا ها

  .(1)"فهذه اآلية دلت على علمه اييط جميع األشياء، وكتابه اييط جميع احلوادث
وموووا علموووك يف  واهلل موووا علموووي»: iويف بيوووان سوووعة علوووم اهلل قوووال اخلضووور ملوسوووى 

مووون فلوووو مجوووع علوووم اخلالئوووق "،(2)«جنوووب علوووم اهلل إال كموووا أخوووذ هوووذا الطوووائر مبنقووواره مووون البحووور
األولني واآلخرين، أهل السماوات وأهل األرع، لكان بالنسوبة إىل علوم العظويم، أقول مون نسوبة 

 ن اهللبوأ عصفور وقع علوى حافوة البحور، فأخوذ مبنقواره مون البحور بالنسوبة للبحور وعظمتوه، ذلوك
 .(3)"له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة، وأن إىل ربك املنتهى

 

 : صفة الكالم -2

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ژ : قووووووووووووووووووال تعوووووووووووووووووواىل

  ژی  ی   جئ  حئ  مئ       ىئيئ  جب  حب  خب   مب  
عووون  k، فوووأخرب اهلل (4)

بشيء منها، ومن تلك الصفات كالم اهلل، الوذي لوو   ونال حييط عظمته وسعة صفاته وأن العباد
وأشووووجار الوووودنيا موووون أوهلووووا إىل آخرهووووا، موووون أشووووجار البلوووودان والوووورباري، كووووان البحوووور موووودداً هلووووا، 

وهوذا شويء عظويم،  كلموات ريب،   د، قبل أن تنفوتكسرت األقالم ،البحر لنفدوالبحار، أقالم، 
 ال حييط به أحد.

ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ژ : قووووووال تعوووووواىلو 

                                           
 .باختصار 206: تفسري السعدي (1)

 (.4729، برقم )61: ژ ی ی  ی ىئ  ىئ ىئژ : ، كتاح التفسري، باحصحيح البخاري (2)
 .903، 488: تفسري السعدي (3)
 .27: لقمان( 4)
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 ژی        جئ  حئ       مئ  
(1). 

وهذا من باح تقريب املعىن إىل األذهان، ألن هذه األشياء خملوقة، ومجيوع املخلوقوات، "
منقضوووية منتهيوووة، وأموووا كوووالم اهلل، فإنوووه مووون مجلوووة صوووفاته، وصوووفاته غوووري خملوقوووة، وال هلوووا حووود وال 

 .(2)"منتهى، فأي سعة وعظمة تصورهتا القلوح فاهلل فوق ذلك
 
 : توحيد األلوهية: لثاا ثا

يوووووذكر ويعووووودد مووووون دالئووووول  -تعووووواىل-أن اهلل  -(3)األرع  –سوووووبق يف املبحوووووث السوووووابق 
ممووا هووو مشوواهد وأضووح الداللووة علووى املشووركني  -يف األرع وغريهووا  –إنفووراده بالتصوورف واخللووق 

ں   چ: قووال تعوواىل ،(0)، وذكوور منهووا األهنووار الوويت جعلهووا يف األرع(4)بالعبووادة kإلفووراد اهلل 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  

 .(9) چے  ے  ۓۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  

 ژ ی  ی           یژ : أنه اإلله الواحد املعبود بقوله kوملا ذكر اهلل 
ذكر   (7)

وكان من مجلة ما ذكر اهلل تعاىل تسخري البحر لتجري فيه  ،احلجة على ذلك اليت تبني التوحيد
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ژ : فقال تعاىل ،(8)الفلك

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

                                           
 .136: الكهف (1)
 .488: تفسري ابن سعدي( 2)
 .363: ص( 3)
 .7/369: تفسري ابن كثري: وانظر ،17/07، 24/186: ( التحرير والتنوير4)
 .9/233: تفسري ابن كثري: انظر( 0)
 .91: ( النمل9)
 .193البقرة:  (7)
 .79/ 2: التحرير والتنوير، و 162/ 2: تفسري القرطيب (8)
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ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 

 .(1) ژڃ  چ  چ  
موون توحيوود  مللمووا هلووم مبووا أثبتوووه أن يقووول للمشووركني nنبيووه حممووداً  kوقوود أموور اهلل 

ک  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ژ : الربوبيووة، علووى مووا أنكووروا موون توحيوود اإلهليووة

 ژ  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  
(2). 

برهان  فأي"ژ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ              ڻ  ۀ  ۀژ : مث كان الواح
 .(3)أوضح من هذا على بطالن الشرك، وصحة التوحيد؟"

مبا على األرع من حبار وأهنار وما يف صفاهتا من داللة زائدة على  وقد استدل اهلل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ : بتفرده سبحانه وتعاىل باإلهلية فقال تعاىلداللة وجود أعياهنا، 

ٺ  ٿ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ         ٺ  ٺ 

فصيغ "،(4) ژٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  
بانية يف املخلوقات هذا االستدالل على أسلوح بديع إذ اقتصر فيه على التنبيه على احلكمة الر 

على دقيق  وهي ناموس متايلها خبصائص خمتلفة واحتاد أنواعها يف خصائص متماثلة استدالالً 
ويتضمن ذلك االستدالل خبلق البحرين أنفسهما ألن ذكر اختالف مذاقهما  ،صنع اهلل تعاىل

 يستللم تذكر تكوينهما.
وخووالف بووني أعراضووهما،  وخلووق البحوورين العووذح واألجووا  علووى صووورة واحوودة: فالتقوودير

؛ ففووي الكووالم إجيوواز حووذف، وإمنووا قوودم موون هووذا الكووالم تفوواوت البحوورين يف املووذاق واقتصوور عليووه

                                           
  .194البقرة: ( 1)
 .93األنعام:  (2)
 .11/130، 7/362: التحرير والتنوير :، وانظر391، 293: تفسري السعدي ص (3)
 .12: فاطر( 4)
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الوذي يسوتللم إفوراد  (1) "ألنه املقصوود مون االسوتدالل بأفوانني الودالئل علوى دقيوق صونع اهلل تعواىل
 . اهلل بالعبادة ألن القادر على ذلك هو اهلل وحده

 
 : القسم -1

ويقسوم هبوا علوى  ،(2)م اهلل مبخلوقاته مما هوو مون آياتوه الدالوة علوى ربوبيتوه ووحدانيتوهيقس
ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  ژ  : أن القيامة واقعوة، ومون ذلوك القسوم بوالبحر، قوال تعواىل

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ   ۓ  

 .(3)ژڭ  ڭ  
وهووو وقوووع العووذاح  ،فواهلل سووبحانه وتعوواىل يقسووم هبوذه اخلالئووق العظيمووة علووى أمور عظوويم

 .(4)على الكافرين
أنووه بووه أهلووك فرعووون وقومووه حووني دخلووه موسووى وبنووو  -أي البحوور– ومناسووبة القسووم بووه"

 .(0)إسرائيل فلحق هبم فرعون
 

 : اإليمان بالرسل: رابعاا 

من اإلميان بالرسل اإلميان باآليات اليت أيد اهلل هبا رسله، ومن تلك اآليات اآلية اليت 
كالطود فكان  وقومه حينما أمره بضرح البحر بعصاه فانفلق  pملوسى  kأظهرها اهلل 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ : قال تعاىل ،(9)العظيم فنجى اهلل موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه

                                           
 .276/ 22: التحرير والتنوير( 1)
 .6/41: إمعان يف أقسام القرآنو ، 1/314: مفتاح دار السعادةانظر: ( 2)
 . 7-1: ( الطور3)
 . 8/47زاد املسري  : انظر (4)
 .36/ 27: التحرير والتنوير (0)
 .1/464: ، والتحرير والتنوير062: ، وتفسري السعدي9/140: ثريتفسري ابن كانظر:  (9)
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ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ      ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ      

 ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ      ڑ   
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  : ، وقال تعاىل(1)

 .(2) ژٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
بعض  -على سبيل التحدي والتعجيل- nوقد كان املشركون يطلبون من النيب 

، قال اهلل تعاىل خمربًا عن (3)اآليات واليت منها تفجري األهنار وأهنم لن يؤمنوا حىت يفعل ذلك
ڈ  ژ  ژ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ ژ : حاهلم أهنم قالوا

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          

ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

 .(4)    ژۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  
ألتبوواع الرسوول، إجابووة لوودعوهتم  kوموون دالئوول نبوووة األنبيوواء الكرامووات الوويت جيريهووا اهلل

 .(0)ونصرة هلم
فأتينوووا  ،«عسوووى اهلل أن يطعمكوووم»: الووووع فقوووال nشوووكا النووواس إىل رسوووول اهلل قووود و 

البحووور زخووورة، فوووألقى دابوووة، فأورينوووا علوووى شوووقها النوووار فاطبخنوووا واشوووتوينا  (9)سووويف البحووور، فلخووور

                                           
 .98-91الشعراء: ( 1)
 .03البقرة: ( 2)
 .078: ، وتفسري السعدي9/60، 0/123: تفسري ابن كثري: ( انظر3)
 . 63-63: ( اإلسراء4)
 147/ 18: ( شرح النووي على مسلم0)
 .18/147: عال موجه، شرح النووي على مسلم: أي( 9)
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 .(1)"وأكلنا حىت شبعنا
 

 : خراإليمان باليوم اآل: خامساا 

موون  -السووالمعلوويهم الصووالة و -موون اإلميووان بوواليوم اآلخوور اإلميووان مبووا أخووربت بووه الرسوول 
بالبعوووووث والووووولاء باآليوووووات العظيموووووة الووووويت منهوووووا البحووووور  kسوووووم اهلل البعوووووث والووووولاء، وقووووود أق

 .(2)املسجور
ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ   ہ   ژ : قووووووووال تعوووووووواىل

 .(3) ژھ  ے      ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ہ  ھ  ھ  ھ  
األشياء اليت أقسم اهلل هبا، مما يدل على أهنا من آيات اهلل وأدلة توحيده، وبوراهني "هذهف

ال بوود أن يقووع، وال خيلووف : أي ژۓ   ۓ  ڭ  ڭ   ژ: قدرتووه، وبعثووه األموووات، وهلووذا قووال
 . (4)"اهلل وعده وقيله

ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ژ : أن يف النووووة أهنوووواراً، فقووووال تعوووواىل kوأخوووورب اهلل 

ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  

ھ     ے   ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ           ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ            ھ

 .(0)  ژڭ  
قال رسوول : قال zعن أيب هريرة عن ما يف الدنيا من أهنار النة،  nالنيب وأخرب 

                                           
 (.3314برقم ) 2338/ 4: باح حديث جابر الطويل وقصة أيب اليسر ،كتاح اللهد والرقائق،  صحيح مسلم (1)
 .17/91: تفسري القرطيب: املوقد، انظر: أي اململوء، وقيل: املسجور( 2)
  .7-1الطور: ( 3)
 .813تفسري السعدي:  (4)
 .10حممد: ( 0)
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 .(1)«سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أهنار النة»: nاهلل 
ورفعوووت ي سووودرة »: قوووال nالنووويب  أن cبووون صعصوووعة  عووون مالوووك: ويف احلوووديث

ورقهوا كأنوه آذان الفيوول، يف أصولها أربعوة أهنوار، هنوران فوإذا ا نبقهوا كأنوه قوالل هجور، املنتهى فوإذ
أمووا الباطنووان ففووي النووة، وأمووا الظوواهران النيوول : فقووال ؟باطنووان، وهنووران ظوواهران، فسووألت جربيوول

  .(2)«والفرات
وهووذا ال مينعووه عقوول وال شوورع وهووو ظوواهر "،(3)ففووي األرع أربعووة أهنووار أصوولهما موون النووة

 .(4)"احلديث فوجب املصري إليه
أن نووار الوودنيا جوولء موون سووبعني جوولءاً موون نووار  nنم أخوورب النوويب ويف بيووان شوودة حوور جهوو

 n، عن النيب z ، عن أيب هريرةجهنم، وأهنا ضربت بالبحر مرتني ولوال ذلك ملا انتفع هبا
إن ناركم هذه جلء من سبعني جولءا مون نوار جهونم، وضوربت بوالبحر مورتني، ولووال ذلوك »: قال

 .(0)«ما جعل اهلل فيها منفعة ألحد
 

 : اإليمان بالقدرسادساا 

أن من اإلميان بالقدر اإلميان بعلم اهلل وخلقه  - (9)البال –سبق يف املبحث السابق 
األشياء املتنوعة املختلفة من الشيء  على كمال قدرته يف خلقهنبه  kومشيئته، وأن اهلل 

البحار –، ويف هذه اآليات الكونية الواحد وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ژ : يقول تعاىل -واألهنار

                                           
 (.2836برقم ) 4/2183: ا، باح ما يف الدنيا من أهنار النةصحيح مسلم، كتاح النة وصفة نعيمها وأهله( 1)
 (.3237برقم ) 919: صحيح البخاري، كتاح بدء اخللق، باح ذكر املالئكة( 2)
 .213/ 7 -فتح الباري (3)
 .260/ 1شرح النووي على مسلم  (4)
إسوووناده : ال ابووون كثوووري، وقووووهوووو صوووحيح علوووى شووورط الشووويخني: (، قوووال ايقوووق732بووورقم ) ،283/ 12مسوووند أمحووود  (0)

 .4/186: تفسري ابن كثري: صحيح. انظر
 .413: ص( 9)
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ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        

 ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ  
(1). 

وهوووذا التفووواوت دليووول عقلوووي علوووى مشووويئة اهلل تعووواىل الووويت خصصوووت موووا خصصوووت منهوووا 
 .(2)فهذا عذاح فرات وهذا ملح أجا ، وقدرة اهلل وحكمته ورمحته، وسعة علمه ،بطعمه

 
 : مسائل على اإليمان: سابعاا 

 : تكفير السيئات

ومنهووووووا التهليوووووول والتكبووووووري والتحميوووووود -تكفووووووري األعمووووووال الصوووووواحلة  nيف بيووووووان النوووووويب 
، وهذا  (3)وإن كانت مثل زبد البحر ُتكف ر أن هذه اخلطايا  nللسيئات أخرب النيب  -والتسبيح

 .(4)ناية عن املبالغة يف الكثرة ك
مووون قوووال سوووبحان اهلل وحبموووده يف يووووم »: قوووال nول اهلل أن رسووو zعووون أيب هريووورة 

 . (0)«مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
مون سوبح اهلل يف دبور كول صوالة ثالثوا وثالثوني، »: قوال nعن رسول اهلل  zوعنه 

هلل ثالثا وثالثني، وكرب اهلل ثالثا وثالثني، فتلك تسعة وتسعون، وقوال متوام املائوة ال إلوه إال ومحد ا
غفوورت خطايوواه وإن   -اهلل وحووده ال شووريك لووه لووه امللووك ولووه احلموود وهووو علووى كوول شوويء قوودير 

 .(9)«كانت مثل زبد البحر

                                           
 .12فاطر:  (1)
 .22/276: ، التحرير والتنوير988: تفسري السعدي: انظر( 2)
 .9/147وهو ما يعلو على وجه البحر. فيض القدير: ( 3)
 .163/ 9فيض القدير ، 2/12، 239/ 11: فتح الباري (4)
 (.9430، برقم )1226: اح الدعوات، باح فضل التهليلكت: صحيح البخاري (0)
بوورقم  418/ 1: بوواح اسووتحباح الووذكر بعوود الصووالة وبيووان صووفة ،كتوواح املسوواجد ومواضووع الصووالة  م،صووحيح مسوول (9)

(067.) 
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 : الجن: ثامناا 

أن عوورش  n النوويب الوون وصووفاهتم موون األمووور الغيبيووة الوويت جيووب اإلميووان هبووا، وقوود أخوورب
 .(1)إبليس على البحر
إن عورش إبلويس علوى البحور، فيبعوث »: يقوول nمسعوت النويب : قوال z عن جابر

  (2)«سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة
 

 : لسنة والجماعة في االستداللمنهج أهل ا: تاسعاا 

 : ضرب األمثال

من منها وطريقة أهل السنة يف االستدالل ضرح األمثال للتوضيح والتقريب، ومن 
ٱ  ٻ  ٻ  ژ : تعاىلقوله  -البحار واألهنار–ذلك مما يتعلق هبذه اآليات الكونية 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

 .(3)ژ ٿ  ٿ
يف حق الكفر واإلميان أو الكافر واملؤمن، فاإلميان ال يشوتبه بوالكفر "وهذا مثل ضربه اهلل

يف احلسن والنفع كما ال يشبه البحر العذح وامللح اأُلجا ، ومن كل أي ومن كول واحود منهموا 
 .(4)"ةوتستخرجون حلي تأكلون حلماً طرياً 

ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ : قوووووووووال تعووووووووواىلو 

                                           
 .9/341: فتح الباريانظر: ( 1)
فتنة الناس وأن مع كل إنسان باح حتري  الشيطان وبعثه سراياه ل، كتاح صفات املنافقني وأحكامهمصحيح مسلم،   (2)

 .(2813برقم ) 4/2197: قرينا
 . 12: ( فاطر3)
 .3/914، والكشاف: 29/13الرازي: تفسري : انظر( 4)
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ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   

 .(1) ژے   ۓ     
بالبحر اللجي، وهو البعيد القعر الكثوري املواء،  للكافر وبطالن عملهوهذا مثل ضربه اهلل 

يغشواه بعلوووه مووو ، وهووو مووا ارتفووع موون املوواء، مون فوقووه مووو  موورتاكم بعضووه علووى بعووض، موون فوووق 
ها فووق بعوض، ظلموة السوحاح، وظلموة املوو ، وظلموة املو  سحاح، وهذه كلها ظلمات بعضو

 (2)البحر
وهووذا التمثيوول موون قبيوول تشووبيه حالووة معقولووة حبالووة حمسوسووة كمووا يقووال شوواهدت سووواد "

 (3)"الكفر يف وجه فالن
 

                                           
 . 43: ( النور1)

 . 096: ، وتفسري السعدي12/283 تفسري القرطيب: انظر( 2)

 . 18/200( التحرير والتنوير 3)
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 : -البحار واألنهار –المخالفات العقدية المتعلقة بهذه اآليات الكونية 

 : عةتخصيص البحر ببعض األدعية المبتد: أوالا 
ختصووويص  –البحوووار واألهنوووار  –مووون املخالفوووات العقديوووة املتعلقوووة هبوووذه اآليوووات الكونيوووة 

 : أدعية خاصة بالبحر، ومنها دعاء البحر، والذي فيه
وامللكوووت وحبوور  وسووخر لنووا هووذا البحوور، وكوول حبوور هووو لووك يف األرع والسووماء وامللووك"
 .(1)"-المعليه الس -كما سخرت البحر ملوسى   ...اآلخرةالدنيا وحبر 
هووذا كووالم ال يقولووه موون يتصووور مووا يقووول فووإن ": tشوويخ اإلسووالم ابوون تيميووة قووال 

 ...اإلنسان إذا كان راكبا حبرا من البحار فما يصنع حينئذ بتسخري البحار البعيدة؟!
سوخر لنوا هوذا البحوور كموا سوخرت البحور ملوسوى كوالم باطول، فووإن : وأيضوا فقوول القائول
مشووى علووى األرع مل يركووب البحوور، وهووذا الووداعي لوويس مطلوبووه أن اهلل فوورق البحوور ملوسووى حووىت 

 :يفرقوه لووه، ولوو طلووب ذلوك مل يفرقووه اهلل لووه، فوال جيوووز طلوب تسووخري كتسوخري موسووى، وإن قووال
أردت به أصل التسخري ال صفته فقوله سخر لنا هذا البحور كواف، فوال حاجوة إىل التشوبيه، موع 

 و أعظم من التسخري.أن فرق البحر ملوسى ال يسمى تسخريا بل ه
وإن أراد بووه خوورق العووادة كمووا خرقووت العووادة ملوسووى وإبووراهيم وداود وسووليمان كووان هووذا 

 جهال فإن ركوح البحر والسالمة فيه ليس فيه خرق عادة.
يوووا مووون فووورق البحووور ملوسوووى، وجعووول النوووار بوووردا  :والكوووالم املعوووروف يف مثووول هوووذا أن يقوووال

ن لسووليمان سووخر لنووا هووذا البحوور؛ ألن هووذا وصووف هلل وسووالما علووى إبووراهيم، وسووخر الووريح والوو
يا من فعل هذا افعول بنوا  :فيقال ،بكمال القدرة العظيمة اليت فعل هبا هذه األمور اخلارقة للعادة

 هذا.
سوووخر لنوووا هوووذا كموووا سوووخرت هوووذا فلوووم يعووورف عووون املتقووودمني مثووول هوووذا  :وأموووا أن يقوووال

                                           
    ، ومواقوع الفرقوة الشواذلية علوى االنرتنوت70: ر وحتفوة األبورار للحمورييضومن كتواح درة األسورا –حلح البحر : انظر (1)

  //www.shazly.com/awrad.php?page=bahr.htm: http 
azellia.com/viewpage.php?page_id=7//www.sh: http 

http://www.shazly.com/awrad.php?page=bahr.htm
http://www.shazellia.com/viewpage.php?page_id=7
http://www.shazellia.com/viewpage.php?page_id=7
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 .(1)" يتصور ما يقول الكالم بل هو من الكالم املنكر الذي ال يقوله من
 

                                           
، دار عووامل العمورانعلوي : ابون تيميوة، حتقيووقشويخ اإلسووالم ، لالورد علوى الشوواذي يف حلبيوه وموا صوونفه يف آداح الطريوق( 1)

 ، باختصار.40-39: 1الفوائد، مكة، ط
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 األحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه اآلية الكونية: 
 ورد يف هذه اآلية الكونية عدد من األحاديث املوضوعة والضعيفة واملتعلقة بالعقيدة، ومنها:

  

 .حديث استأذن البحر أن يغرق أهلها -1
ة إال والبحر يشرف ما من ليل»: قال nأن رسول اهلل : z عمر بن اخلطاحعن  

 .k»(1)ثالث مرات، يستأذن اهلل أن ينفضخ عليهم، فيكفه اهلل 
 
 حديث كالم اهلل للبحر.-2
 البحووور، فقوووال للبحووور الوووذيأن اهلل تعووواىل كلوووم »: nعووون النووويب  z عووون أيب هريووورة 
وحيموودوين فيووك عبووادا يسووبحوين  حاموول يووا حبوور إمنووا قوود خلقتووك فووأكثرت فيووك موون املوواء: بالشووام

إين أمحلهووم علووى : اهلل قووال ،أغوورقهم: قووال؟ فمووا أنووت صووانع هبوومويهللوووين ويكووربوين وميجوودوين 
فمووا أنووت صووانع  ،مثوول ذلووك :قووال للبحوور الووذي بوواليمني، وأجعوول بأسووك يف نواحيووك. مث ظهوورك
: وأمحدك وأهلك وأكربك معهم، فوأمحلهم يف بطو  وبوني أضوالعي، قوال اهللأسبحك : هبم؟ قال

 .(2)«ر اآلخر باحللية والطيبأفضلك على البح
 
 .البحر هو جهنم -3
قوووالوا  ،«البحووور هوووو جهووونم»: قوووال n، عووون أبيوووه، أن النووويب zبووون أميوووة  يعلوووىعووون 
ژڇ  ڍ  ڍ  ڌژ: يقوووووول kأال تووووورون أن اهلل : ليعلوووووى، فقوووووال

ال،  »: قوووووال (3)
، وال يصوويب  منهووا قطوورة kيووده، ال أدخلهووا أبوودا حووىت أعوورع علووى اهلل ب والووذي نفووس يعلووى

                                           
عنوه العووام بون حوشوب، إسوناده ضوعيف لهالوة الشويخ الوذي رو  : ( وقوال حمققوه333برقم ) 1/360أمحد:  مسند( 1)

 .7/433: ، وتفسري ابن كثري1/41: العلل املتناهية: وأبو صاحل موىل عمر جمهول أيضاً. وانظر
 .13/1397: ، والسلسلة الضعيفة43-1/37: العلل املتناهية: حديث موضوع، انظر( 2)
 .26الكهف:  (3)
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  .k»(1)حىت ألقى اهلل 
 
 إن حتت البحر نار، وحتت النار حبر. -3

ال يركوب البحور إال حووا  أو »  nقوال رسوول اهلل : قوال c عون عبود اهلل بون عمورو
 . (2)«  سبيل اهلل فإن حتت البحر نارا وحتت النار حبرامعتمر أو غاز ىف

 
 : قبض أرواح شهداء البحر kتوي اهلل  -4

شوهيد البحور مثول شوهيدي »: يقوول  nمسعوت رسوول اهلل : قال z أمامةعن أيب 
وموا بوني املووجتني كقواطع الودنيا يف طاعوة اهلل.  .واملائد يف البحر كاملتشوحط يف دموه يف الورب .الرب

 .إال شوووهيد البحووور فإنوووه يتووووىل قوووبض أرواحهوووم .وكووول ملوووك املووووت بقوووبض األرواحkوإن اهلل 
 .(3)«ولشهيد البحر الذنوح والدين .ويغفر لشهيد الرب الذنوح كلها إال الدين

                                           
، حممد بن حيي جمهول، وعبد اهلل بون أميوة مل إسناده ضعيف": (، وقال حمققه769برقم ) ،478/ 26: مسند أمحد (1)

، وقوووال السوووخاوي يف املقاصووود احلسووونة الثقوووات""يووورو عنوووه غوووري أيب عاصوووم، ووثقوووه ابووون معوووني، وذكوووره ابووون حبوووان يف
إنوه صوحيح اإلسوناد، وقود قودمت الروايووة : مون هوذا الوجوه، بلفوظ إن البحور، وقوال األهووالرواه احلواكم يف "،1/234

 .(1323برقم ) 62/ 3: الضعيفة سلسلةال: وانظرت األرع السابعة". انتهى. الصحيحة، أن جهنم حت
جمهولووون، وقووال  رواتووه: "قووال(، و 2486بوورقم ) 283: ، كتوواح الهوواد، بوواح يف ركوووح البحوور يف الغوولو( سوونن أىب داود2)

ع، عون ابون عمور ورواه البولار مون حوديث نواف "،لويس هوذا احلوديث بصوحيح: ضعفوا إسناده، وقال البخاري: اخلطايب
فة: (، والسلسولة الضوعي802بورقم ) 424/ 2: التلخيص احلبوري: انظر مرفوعا، وفيه ليث بن أيب سليم وهو ضعيف.

 .(478برقم ) 1/281
(، وقووال األلبوواين: ضووعيف 2778بوورقم ) 333كتوواح الهوواد، بوواح فضوول غوولو البحوور: ،  628/ 2: سوونن ابوون ماجووه (3)

 (.817برقم ) 2/222جداً. سلسلة األحاديث الضعيفة: 
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 : في اللغة والنهار الليل
الليول عقيوب النهوار ومبود ه ي الليل خوالف النهوار، و الالم والياء والالم كلمة، وه: ليلال

: موون غووروح الشوومس، والليوول ظووالم الليوول، والنهووار الضووياء فووإذا أفووردت أحوودمها موون اآلخوور قلووت
 .ليلة يوم

: النووون واهلوواء والووراء أصوول صووحيح يوودل علووى تفووتح شوويء أو فتحووه. ومنووه النهووار: النهووار
 .(1) إىل غروح الشمسانفتاح الظلمة عن الضياء ما بني طلوع الفجر 

النهار اسم وهو ضد الليل، والنهار اسم لكل يوم، والليل اسم لكل ليلة، ال يقال هنار و 
وهناران وال ليل وليالن، إمنا واحد النهار يوم، وتثنيته يومان، ومجعه أيام، وضد اليوم ليلة ومجعها 

 . ليال
 : االصطالحوفي 

ول نفسوها، ويسومى اليووم رع يف الودوران حواليوم هو اللمن )الوقوت( الوذي تسوتغرقه األ
طلق كلمة يوم يف العوادة علوى الوقوت الوذي تكوون فيوه الشومس سواطعة علوى ذلوك تالشمسي. و 

طلوق أيضوا كلموة ليول علوى الوقوت الوذي يكوون فيوه الولء تللء الذي نعوي  فيوه علوى األرع. و ا
هو إال جولء مون  األمر ماالذي نعي  فيه مظلما، أو بعيدا عن الشمس. ولكن الليل يف حقيقة 

 .(2) اليوم
وأموا  ،(3)( مواضوع4وبلفوظ الموع يف ) ،( موضوعاً 63وقد ورد لفوظ الليول يف القورآن يف )

 .(4) ( موضعاً 07لفظ النهار فقد ورد يف )
 .(0)( حديثاً 37( حديثاً، والنهار يف )09وورد الليل يف السنة يف )

                                           
 .9/4007، 0/4110: ، لسان العرح0/220: معجم مقاييس اللغة: ( انظر1)
 .27/386: املوسوعة العربية العاملية: ( انظر2)
 .833-831: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: ( انظر3)
 .861-863: املرجع السابق: ( انظر4)
 .9 :فهرس األحاديث الكونية والطبية: انظر( 0)
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 : -لنهارالليل وا –الكونية  اتالدالئل العقدية لآلي

إذ بووذلك تعوورف ربوبيتووه  ،موون أعظووم حكمووة الوورح وكمووال قدرتووه ومشوويئته خلووق الضوودين
 .كالليل والنهار  ،وقدرته وملكه

وموون آياتووه سووبحانه  ،فصوول ": الكونيووة اتمبينوواً شووأن هووذه اآليوو t قووال ابوون القوويم
يف القوورآن  وبوودائع مصوونوعاته، وهلووذا يعيوود ذكرمهووا، عجووب آياتووهأتعوواىل الليوول والنهووار، ومهووا موون 

چ  چ  چ    ژ : وقولوووه ، (1)  ژۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ژ : ويبديوووه كقولوووه تعووواىل

 ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ۅ  ۉ  ۉ  ژ : kوقولوه (2)

 ژەئ  ې  ې  ې    ېى  ى           ائ  ائ  
ڤ  ڤ  ڦ  ژ : kوقوله (3)

 ژ ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ
ىل هوووواتني إوهووووذا كثووووري يف القوووورآن فووووانظر  ،(4)

وبيووة اهلل وحكمتووه، كيووف جعوول الليوول سووكنا يتووني ومووا تضوومنتاه موون العوورب والوودالالت علووى رباآل
وكارهوووا، أىل إىل بيوهتوووا والطوووري إولباسوووا، يغشوووى العوووامل فتسوووكن فيوووه احلركوووات وتوووأو  احليوانوووات 
خووذت منووه النفوووس راحتهووا أوتسووتجم فيووه النفوووس وتسوورتيح موون كوود السووعي والتعووب، حووىت إذا 

ه وتعاىل بالنهار، يقدم جيشه صباح سبحانىل معايشها وتصرفها جاء فالق اإلإوسباهتا وتطلعت 
بشري الصباح، فهلم تلك الظلمة وملقها كل مملق، وكشفها عن العامل فإذا هم مبصرون، فانتشور 

وكارهووا، فيالوه موون معواد ونشووأة دال أاحليووان وتصورف يف معاشووه ومصواحله، وخرجووت الطيوور مون 
 .كرب وتكررهعلى قدرة اهلل سبحانه على املعاد األ

ومألفا منعها من االعتبار به واالسوتدالل بوه  نفوس له حبيث صار عادةودوام مشاهدة ال
لوق بعود مووهتم، وال ضوعف يف قودرة القوادر التوام القودرة وال قصوور على النشوأة الثانيوة وإحيواء اخل

                                           
 .37: فصلت (1)
 .47: الفرقان (2)
 .33: األنبياء (3)
 .91: غافر (4)
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يف حكمته وال يف علمه يوجب ختلف ذلك، ولكن اهلل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا 
يات الواضحة البينة مون شواء مون خلقوه فوال يهتودي عن هذه اآل ييعمن أياته الباهرة آمن  يضاً أ

يسووتغيث موون العطوو  وينكوور وجووود املوواء،  ىل حلقووه وهوووإهبووا وال يبصوورها ملوون هووو واقووف يف املوواء 
 .(1)"ويشكر وحيمد ويتضرع اليه ويسألkوهبذا وأمثاله يعرف اهلل

 
 : توحيد الربوبية: أوالا 

لسووماوات واألرع والتأموول يف خلقهمووا يوودل علووى أن النظوور يف ملكوووت ا kبووني اهلل 
  .(2)، يف ملكه وخلقه، وأنه ال إله غريه وال رح سواهkوحدانيته 

فيووه وموون ذلووك  k الكووون، وإبووداع السووموات واألرع، وتصوورف الوورحوعظمووة هووذا 
بليووادة أحوودمها ونقووص فيهمووا  يتصوورفو ، الليوول والنهووار، يوودخل هووذا علووى هووذا، وهووذا علووى هووذا

دليول قواطع حمسووس علوى ، باحلرارة والربودة، وتعاقبهما بنظام ثابوت دقيوق ري أحواهلمااآلخر، وتغ
 .(3)وجود اإلله اخلالق املبدع، والرح الواحد املتصرف، الذي ال رح سواه، وال معبود حبق غريه

 ژٱ  ٻ  ٻ   ٻٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ژ : قال تعاىل
(4) . 

يوووؤذي  ابووون آدم : kقوووال اهلل »: -kيرويوووه عووون ربوووه فيموووا  - n قوووال النووويبو 
 .(0)«يسب الدهر، وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار

األشياء مسخرة مدبرة ال متلك من  ومن أعظم األدلة على قدرة اهلل تعاىل أن مجيع
ومن ذلك الليل والنهار فيدخل  ،(9)التدبري شيئاً، وخلقه تعاىل األضداد لبيان أهنا مقهورة

                                           
 .2/920: خمتصر الصواعق املرسلة: ، وانظر234-1/233: ( مفتاح دار السعادة1)
 .3/263: تفسري ابن كثري، و 289، 7/283: تفسري الطربي: ( انظر2)
 .18/290: التفسري املنري: انظر( 3)
 .44: النور (4)
 .276رجيه: سبق خت( 0)
 .129: ، تفسري السعدي4/091: تفسري ابن كثري: انظر( 9)
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ژ : بعضها على بعض فيحصل الفصول والضياء والنور والظلمة والسكون واالنتشار قال تعاىل

ڎ  ڈ      ڈ      ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ    ڳ 

ژھھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  
(1). 

بيته وإهليته وعلى كماله من األدلة العقلية األفقية الدالة على ربو  kوقد ذكر اهلل 
ۇئ  ژ : فقال تعاىل  ،(2)وأخرب أهنا آيات لقوم يتقون ،وصفاته اختالف الليل والنهار يف أمسائه

ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  
(3). 

أنه جعل الليل سكنًا والنهار معاشًا وبني عجل اآلهلة اليت تعبد  kكما أخرب اهلل 
يئاً، وهذه من احلجا وأنه ال دليل هلم على عبادهتا؛ فإهنا ال متلك ش ،من دون اهلل عن ذلك

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ژ : فقال تعاىل  ،(4)واألدلة اليت يستدل هبا على عظمة اخلالق وربوبيته

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  

گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  

ژڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  
(0). 

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ژ : وقووووووووووووال تعوووووووووووواىل

ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  

                                           
 .27-29: آل عمران (1)
 .10/33: ، التفسري املنري2/162: تفسري القرطيب: انظر( 2)
 .9: يونس (3)
 .0/341، 4/282: تفسري ابن كثري( 4)
 .97-99: يونس (0)
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 ژں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
(1). 

 
 : توحيد األسماء والصفات: ثانياا 

 : العلم-1

يف سياق التذكري بعلم اهلل تعاىل وأنه ال خيفى عليه شيء من أعمال العباد وأنه 
گ  گ  ژ : اسبهم يوم القيامة، بعد أن ذكر اهلل أن له ملك السموات واألرع، قال تعاىلحم

ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      
فكل ما سكن يف الليل والنهار فهو ملك ، (2)

لتقرير عموم امللك هلل تعاىل بأن ملكه مشل الظاهرات  اهلل، وخص ما سكن من ذلك
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ   چ ژ : ومنه قوله تعاىلواخلفيات، 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک    ک  ک  ک  

 .ژگ     گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    
 
 : صفة العلو-2

مووون األدلوووة الووويت اسوووتدل هبوووا أهووول السووونة والماعوووة علوووى علوووو اهلل تعووواىل أن األعموووال ترفوووع إليوووه 
أيب  عون ،(3)ديث أن األعمال ترفوع إىل اهلل تعواىل بالليول والنهوارسبحانه وتعاىل، وقد جاء يف احل

                                           
 .04: األعراف (1)
 .13: األنعام (2)
معوار  القبوول بشورح سولم الوصوول إىل ، و 23: للوذهيبللعلوي الغفوار ، والعلوو 03: لودارمي، لالهميوة الرد علىانظر:  (3)

 .1/191: 3(، للشيخ حافظ احلكمي، حتقيق: عمر أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، طعلم األصول )يف التوحيد



459 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

بأربع إن اهلل ال ينام، وال ينبغوي لوه أن ينوام، يرفوع  nقام فينا رسول اهلل » : قال z موسى
 .(1) «القسط وخيفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل، وعمل الليل بالنهار

 
 : صفة اليد وبسطها -3

من األدلة اليت استدل هبا أهل السنة والماعوة علوى إثبوات اليود هلل تعواىل، وأنوه يبسوطها  
 عوون أيب موسووى  ،(2)كيفموا شوواء مووا جوواء يف احلووديث أن اهلل يبسووط يووده للتائووب بالليوول وبالنهووار

z ، عن النيبn إن اهلل»: لقاk يبسط يده بالليل ليتوح مسيء النهار ويبسط يوده
 .(3)«بالنهار ليتوح مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرهبا

 
 : صفة النزول -4

 عون أيب هريورة  ،(4)ينولل إىل السوماء الودنيا وذلوك كول ليلوة kأن اهلل  n أخرب النيب
z  أن رسول اهللn ينولل ربنوا تبوارك وتعواىل كول ليلوة إىل السوماء الودنيا حوني يبقوى »: قوال

من يدعوين فأستجيب له، ومن يسأل  فأعطيه، ومن يستغفرين فوأغفر : ثلث الليل اآلخر فيقول
 .(0) «له

                                           
 تحجابووه النوووور لووو كشوووفه ألحرقووو: ويف قولوووه ،إن اهلل ال ينووام: pصووحيح مسووولم، كتوواح اإلميوووان، بوواح يف قولوووه  (1)

 .(107، برقم )191/ 1انتهى إليه بصره من خلقه: سبحات وجهه ما 
، وشرح أصول اعتقاد أهل 2/63: 2منده، حتقيق: علي الفقيهي، دار الغرباء، املدينة، طكتاح التوحيد البن : انظر( 2)

 .3/336: ، واإلبانة البن بطة3/414: السنة
، بوووورقم 2113/ 4تكووووررت الووووذنوح والتوبووووة:  لتوبووووة، بوووواح قبووووول التوبووووة موووون الووووذنوح وإنصووووحيح مسوووولم، كتوووواح ا (3)

(2706.) 
 .1/286: ، والتوحيد البن خلمية3/231: اإلبانة البن بطة: انظر( 4)
 1426: 10الفوتح:  ژ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئژ : ، كتاح التوحيد، باح قول اهلل تعاىلصحيح البخاري (0)

بوواح الرتغيووب يف الوودعاء والووذكر يف آخوور الليوول صووالة املسووافرين وقصوورها،  صووحيح مسوولم، كتوواح(، و 7464بوورقم )
 (.708، برقم )1/021: واإلجابة فيه
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 : توحيد األلوهية: ثالثاا 

يقووول تعوواىل منبًهووا علووى قدرتووه التامووة، وسوولطانه العظوويم يف خلقووه األشووياء، وقهووره لميووع 
 : الكونية العظمية، وهو املتفرد بذلك اته املالك املتصرف يف هذه اآلياملخلوقات وأن

واألرع، وتصرفه يف الليل والنهار واختالفها يف  تفرده خبلق السماوات ومن ذلك
األوصاف من النور والظلمة والطول والقصر، فهي آيات يف خلقها وإحكامها وإتقاهنا يدل 

ڈ  ژ      ژ  ژ: (1)شريك معه غريه سبحانه وتعاىلعلى وجوح إفراد اهلل بالعبادة وأن ال 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

 ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       
(2). 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ژ : وقال تعاىل

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        

ژٹ
(3). 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ژ: وقال تعاىل

ٺ     ٺ     ٺ               ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  

: قال تعاىلو  ،(4)   ژڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ  
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ      چ      چ    ژ

                                           
 .191، وتفسري السعدي: 162-2/161: القرطيبتفسري ( 1)
 .161-163: آل عمران (2)
 .93: األنعام (3)
 .33-26: ( لقمان4)
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چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ: ،  وقال تعاىل(1)   ژڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ       ڻ   

ڑ         ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ      گڳ  ڳ   ڳ    ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ

 ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
يظهر هذه اآليات ليستدل هبا على أنه احلق،  kفاهلل "،(2)
ر على هذه األشياء وحده، فكل ما يف السماوات واألرع وأن كل ما سواه باطل، وأنه القاد

 .(3)"خلقه وعبيده، فوجب أن تكون العبادة له وحده ال إله إال هو
على أنه سبحانه هو املعبود وحده ال شريك له قوله  kومن األدلة اليت ذكرها اهلل 

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  ژ : تعاىل

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    گ  گ   گ     ڳ 

 ژڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
(4).  

واإلتقوان دال  فخل ُقها وعظ ُمها دالٌّ على كمال قدرته، وما فيها من اإلحكام واالنتظام"
علووى كمووال حكمتوووه، ومووا فيهووا مووون املنووافع واملصوواحل الضووورورية ومووا دوهنووا دال علوووى سووعة رمحتوووه 

 . (0)"وذلك دال على سعة علمه، وأنه اإلله احلق الذي ال تنبغي العبادة إال له
 
 : االستعاذة -1

                                           
 .14-13: ( فاطر1)
 .3: الرعد (2)
 .9/303: ، وتفسري ابن كثري14/76: تفسري القرطيب: انظرو ، 22/148: تفسري الطربي (3)
 .04: األعراف (4)
 .9/378: التحرير والتنويرو  ،3/334: تفسري ابن كثري: ، وانظر61: تفسري السعدي( 0)
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مسوعود  بون عون عبوداهللف  ،(1)باالستعاذة مون الليول ومون شوره وشور موا فيوه nأمر النيب 
z كووان نوويب اهلل : لقوواn أمسووينا وأمسووى امللووك هلل، واحلموود هلل، ال إلووه »: إذا أمسووى قووال

له امللك وله احلمد وهو على كول شويء قودير، : أراه قال فيهن: ، قالإال اهلل وحده ال شريك له
ك خري ما يف هذه الليلة، وخري ما بعدها، وأعوذ بك مون شور موا يف هوذه الليلوة، وشور رح أسأل

ما بعدها، رح أعوذ بك من الكسل، وسوء الكرب، رح أعووذ بوك مون عوذاح يف النوار وعوذاح 
 .(2)«يف القرب، وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح امللك هلل

هووو الليوول إذا أقبووول : قيوول إن الغاسووققوود الغاسوووق، و باالسووتعاذة موون  nوقوود أموور النوويب 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ : قووووووووووال تعوووووووووواىل، (3) بظالمووووووووووه

  ژڦ  ڦ  ڄ  
(4). 

 
 : القسم -2

لوقاتووه لتضوومنه سووبحانه يقسووم مبووا يقسووم بووه موون خم وهووو" بالليوول والنهووار kأقسووم اهلل 
اآليات والعجائب الدالة عليه، وكلما كان أعظوم آيوة وأبلوغ يف الداللوة كوان إقسوامه بوه أكثور مون 

 غريه"...
 .(0)سبحانه إمنا يقسم من خملوقاته مبا هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته"" فهو

 وقوووت إسوووفارهوالنهوووار  ،ووقوووت تغطيتوووه وجوووه األرع فأقسوووم تعووواىل بالليووول وقوووت إدبووواره،
الشوووتمال املوووذكورات علوووى آيوووات اهلل العظيموووة، الدالوووة "،إىل غوووري ذلوووك ،وجتليتوووه موووا علوووى األرع

                                           
 .6/334: حتفة األحوذيانظر: ( 1)
/ 4عموول وموون شوور مووا مل يعموول:  ر موواصووحيح مسوولم، كتوواح الووذكر والوودعاء والتوبووة واالسووتغفار، بوواح التعوووذ موون شوو( 2)

 (.2733برقم ) ،2388
 .8/030: ، وتفسري ابن كثري4/720: ، وتفسري البغوي33/433: تفسري الطربي: انظر (3)
 .3-1: الفلق (4)
 .41، 6: إمعان يف أقسام القرآن: ، وانظر334-1/333: ( مفتاح دار السعادة0)
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 .(1)"طانه، وعموم رمحته، وإحاطة علمهلعلى كمال قدرة اهلل وحكمته، وسعة س
 ژائ   ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ژ : فقووووال تعوووواىل

وقووووال  ،(2)
ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺژ : تعاىل

(3). 
  .(4)  ژپ  ڀ  ڀ    ژ : وقال تعاىل

 
 : اإليمان بالمالئكة: خامساا 

عوونهم وعوون أعموواهلم،  nورسوووله بووه موون اإلميووان باملالئكووة اإلميووان جميووع مووا أخوورب اهلل 
 ،(0)أخوورب أن لليوول مالئكووة وللنهووار مالئكووة وجيتمعووون يف صووالة الفجوور nوموون ذلووك أن النوويب 

جوول وحووده تفضوول صووالة يف الميووع علووى صووالة الر »: قووال nعوون النوويب  z عوون أيب هريوورةف
قووال أبووو  ،«وجتتمووع مالئكووة الليوول ومالئكووة النهووار يف صووالة الفجوور: قووال ،مخسووا وعشوورين درجووة

 ژڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  ژ : شئتم اقر وا إن: z هريرة
(9)»(7).  

مسعووت : قوال zعون جوابر   ،(8)يول ومون أعمواهلم أهنوم يشوهدون وحيضورون قوراءة الل
ومون وثوق بقيوام موون  ،أيكوم خواف أن ال يقووم مون آخور الليول فليووتر مث لريقود»: يقوول nالنويب 

 .(6)«الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل حمضورة وذلك أفضل

                                           
 .33/312: تنويرالتحرير وال: ، وانظر867تفسري السعدي: ( 1)
 .34-32: املدثر (2)
 .4-1الشمس"  (3)
 .4: الفجر (4)
 .2/39: فتح الباري: انظر( 0)
 .78: راءاإلس (9)
/ 1التشووديد يف التخلووف عنهووا: صووحيح مسوولم، كتوواح املسوواجد ومواضووع الصووالة، بوواح فضوول صووالة الماعووة وبيووان ( 7)

 (.946، برقم )446
 .1/139، وفتح الباري: 3/63انظر: شرح النووي على مسلم: ( 8)
، 023/ 1: صحيح مسلم، كتاح صوالة املسوافرين وقصورها، بواح مون خواف أن ال يقووم مون آخور الليول فليووتر أولوه( 6)

== 
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: كمووووا يف احلووووديث   ،(1)يف الليووول والنهووووار أعمووووال بوووو  آدموأن مووونهم موووون املوكوووول حبفوووظ 
 .(2) «ون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهاريتعاقب»

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ژ : قال تعاىل ،(3) وأهنم يسبحون اهلل الليل والنهار

ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  

 ژڭ  
(4). 

ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ژ  : وقال تعاىل

ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       ائ  ائ  ەئ  

ژەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ  
(0). 

 
 : اإليمان بالكتب: سادساا 

وبووني أنوه أنللووه  ،(9)أنوه أنوولل هوذا القوورآن يف الليول، بوول أقسوم علووى ذلوك  kأخورب اهلل 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ        ژ : فقووووال تعوووواىل ،(7)يف ليلووووة مباركووووة

                                           
== 

 (.700برقم )
 .18: 1للشيخ صاحل الفوزان، دار الوطن، الرياع، ط اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة (1)
بورقم  1/436: ضع الصالة، باح فضل صاليت الصبح والعصور وايافظوة عليهمواصحيح مسلم، كتاح املساجد وموا( 2)

(932.) 
 .0/339: تفسري ابن كثري( 3)
 .23-16: األنبياء (4)
 .38-37: فصلت (0)
 .771، وتفسري السعدي: 7/240انظر: تفسري ابن كثري: ( 9)
 .1/139: ، فتح الباري3/63: شرح النووي على مسلم: انظر( 7)
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 ژڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  
(1). 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ژ  : عووواىلوقوووال ت

 ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ   
(2). 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ژ : القرآن واألمر بتعظيمه يف قوله تعاىل kوملا ذكر اهلل 

 ژپ      پ  پ        
ذكر من اآليات واألدلة ما يدل على صدق هذا القرآن العظيم وصحة  (3)

فقال  ،(4)ما اشتمل عليه من احل كم واألحكام، ومن هذه اآليات اليت ذكرها الليل والنهار
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ ژ : تعاىل

چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  

 ژڑ  
(0). 

وبالصوبح  ،وقيول أقبول ،بالليول إذا أدبور لقرآن وجاللتوهعلى علو سند اkوأقسم اهلل 
ک  گ     گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ژ : فقوووال تعووواىل ،(9)إذا انشوووق نووووره

  ژڱ             
(7) . 
 

 : اإليمان بالرسل: سابعاا 
وقد كان  ،اإلميان بالرسل اإلميان جميع ما أخرب اهلل به عنهم ومن ذلك اإلسراء من

                                           
 .3-1: انالدخ (1)
 .3-1: القدر (2)
 .2-1: الاثية (3)
 .770: تفسري السعدي: انظر( 4)
 .9-0: التثية (0)
 .33/102: ، والتحرير والتنوير612: ، وتفسري السعدي16/243: تفسري القرطيب: انظر( 9)
 .16-17: التكوير (7)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ : قال تعاىل ،(1) ليالً  nاإلسراء بالنيب 

پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  

ژٹ
(2).  

فأسووري بووه يف ليلووة واحوودة إىل مسووافة بعيوودة جوودا ورجووع يف ليلتووه، وأراه اهلل موون آياتووه مووا 
 .ازداد به هد  وبصرية وثباتا وفرقانا، وهذا من اعتنائه تعاىل به ولطفه

ذا انتشر ضيا ه أقسم تعاىل بالنهار إ n (3)أن اهلل ترك حممدًا : وملا قال املشركون
 فقال ،(4)ونصره له nبالضحى، وبالليل إذا سجى وادهلمت ظلمته، على اعتناء اهلل برسوله 

 ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   ژ : تعاىل
(0). 

 
 : اإليمان باليوم اآلخر: ثامناا 

على عظم النوار يووم  بالقمر، وبالليل وقت إدباره، والنهار وقت إسفاره، تعاىل اهلل أقسم
: ، مث قوال تعواىل(9) ژائ   ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ژ : القيامة، فقال تعاىل

 ژ   ېئ    ېئ      ژ أي النووار  ژېئ  ژ 
أي إلحوود  العظووائم الطامووة واألمووور اهلامووة، فووإذا  "(7)

أعلمناكم هبا، وكنتم على بصرية من أمرها، فمن شاء منكم أن يتقدم، فيعمل مبا يقربه من ربه، 
رضواه، فيعمول عموا حيبوه اهلل ويو ويدنيه من رضاه، ويللفه من دار كرامته، أو يتوأخر عموا خلوق لوه 

                                           
، واحلجوة 1/236: 1، دار الرايوة، الريواع، طعطيوة اللهوراين: السنة ألمحد بن حممد بن هوارون اخلوالل، حتقيوق: انظر( 1)

 .7: 0املكتبة اإلسالمية، عمان، ط اإلسراء واملعرا  يمد بن ناصر الدين األلباين،، و 1/039: يف بيان ايجة
 .1: اإلسراء (2)
 (.1767، رقم )3/1421: من أذ  املشركني واملنافقني nصحيح مسلم، كتاح الهاد والرب، باح ما لقي النيب ( 3)
 .23/62: تفسري القرطيب: انظر( 4)
 .3-1: والضحى (0)
 .34-32املدثر: ( 9)
 .30: املدثر (7)
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 .(1) باملعاصي، ويتقرح إىل نار جهنم
من  -عليهم الصالة والسالم-من اإلميان باليوم اآلخر اإلميان مبا أخربت به الرسل و 

من األدلة على ذلك وعلى صدق ما جاءت به الرسل أنه   kالبعث واللاء، وقد بني اهلل 
، قال الليل، وأبرز وأظهر النهار الليل لباسًا وجعل النهار معاشا، وأنه أظلمسبحانه جعل 

ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ : تعاىل

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  

 .(2)  ژک   ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ : وقال تعاىل

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ 

 ژہ
(3). 

هبووووذه الوووونعم العظيمووووة، الوووويت ال يقوووودر قوووودرها، وال حيصووووى عووووددها، كيووووف "فالووووذي أنعووووم
أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه  تكفرون به وتكذبون ما أخربكم به من البعث والنشور؟!

 .(4)وجتحدوهنا؟"
أكد وقوع القياموة وموا يتبعهوا مون األهووال وأقسوم علوى ذلوك بالنهوار   kكما أن اهلل 

ھ  ھ   ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ : فقووووووال تعوووووواىل ،(0)كلووووووه وبالليوووووول ومووووووا مجعووووووه

 .(9).. اآليات.ژڭ  ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
                                           

 .867: تفسري السعدي (1)
 17 - 9: ( النبأ2)
 .32-27: النازعات (3)
 .639: ( تفسري السعدي4)
 .33/144: ، والتفسري املنري8/306: تفسري ابن كثري: انظر( 0)
 .16-19: االنشقاق (9)
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 : مسائل األسماء واألحكام: تاسعاا 

ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ                  ژ : فقوووال تعووواىل ،النووواس موووؤمن وكوووافر kخلوووق اهلل 

 ژڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
يف كتابه حينما يذكر اللمان ويوذكر الليول  kواهلل  (1)

والنهوووار يبوووني حوووال النووواس بعوووده وأهنوووم فريقوووان موووؤمن وكوووافر، مصووودق ومكوووذح، ملكوووي لنفسوووه 
واختيووار القسووم بالليوول والنهووار لبيووان البووون بووني حووال املووؤمنني والكووافرين يف الوودنيا   ،(2)ومدسوويها
ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ   ڻ   ڻ     ژ: قووووووال تعوووووواىل ،(3)واآلخوووووورة

 ژۀ  ۀ    
(4) . 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ژ : وقال تعاىل

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

 ژڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ائ   ەئ      ژ : ، وقال تعاىل(0)

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ         ىئ  ىئ  ىئ            ی  ی  ی    ەئ  وئ  وئ  ۇئ      

 ژی  جئ  حئ   مئ  ىئ         
(9). 

                                           
 .2: التغابن (1)
 .0/03: تفسري ابن كثري: انظر (2)
 .33/378: التحرير والتنوير: انظر (3)
 .4-1: الليل (4)
 .13-1: الشمس (0)
 .37-32: املدثر (9)
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 : -الليل والنهار– الكونية اتالمتعلقة بهذه اآلي المخالفات العقدية

 : اعتقاد أن الليل والنهار هما المتصرفان في إهالك الناس -1
اعتقاد أن الليل  -الليل والنهار– الكونية اتمن املخالفات العقدية املتعلقة هبذه اآلي

ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ژ: قال تعاىل عن املشركني والنهار مها املتصرفان يف إهالك الناس،

 ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
 n، وقال (1)

ا الدهر، أقلب الليل يؤذي  ابن آدم يسب الدهر، وأن»: أنه قال kفيما يرويه عن ربه 
 .(2)«والنهار

ڃ  چ  چ  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    ژ : وقال تعاىل

ژڎ  ڈ   ڈ  ژژ  ڑ     ڑ  ک    ک
لليل أن تقدير ا: مناسبة ذكره هذه الملةو  ،(3)

والنهار وتعاقبهما من التصرفات اإلهلية املشاهدة يف أحوال السماوات واألرع ومالبسات 
وهو  ژڃ  چ  چ  چچ   ژأحوال اإلنسان، فهذه الملة بدل اشتمال من مجلة 

تذكري للمشركني بأن املتصرف يف سبب   ژڇ   ڇ  ڇ  ڇژ أيضا مناسب ملضمون مجلة 
 .قدون أن الليل والنهار مها اللذان يفنيان الناسالفناء هو اهلل تعاىل فإهنم يعت

أبطل بعده اعتقواد   ژڃ  چ  چ  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ        ژ ": ملا قالإنه ف
 .(4)"أهل الشرك أن لللمان الذي هو تعاقب الليل والنهار واملعرب عنه بالدهر تصرفا فيهم

 

                                           
 .24: الاثية (1)
 .276: سبق خترجيه( 2)
 .9-0: احلديد (3)
 .27/399: التحرير والتنوير( 4)
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 : األحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه اآلية الكونية
 ورد يف هذه اآلية الكونية عدد من األحاديث املوضوعة والضعيفة واملتعلقة بالعقيدة، ومنها:

 

 ليلة النصف من شعبان إىل السماء الدنيا. kاعتقاد نلول اهلل  -1
ليلووة، فخرجووت فووإذا هووو بووالبقيع،  nفقوودت رسووول اهلل »: قالووت x عوون عائشووة 
إين ظننووت أنووك أتيووت : له؟ قلووت يووا رسووول اهللأكنووت ختووافني أن حييووف اهلل عليووك ورسووو : فقووال

ينووولل ليلوووة النصوووف مووون شوووعبان إىل السوووماء الووودنيا فيفغووور  kإن اهلل : بعوووض نسووواءك، فقوووال
 .(1)«ألكثر من عدد شعر غنم كلب
إذا كانووت ليلووة النصووف  »: nقووال رسووول اهلل : قووال z وعوون علووي بوون أيب طالووب

لغووروح الشوومس إىل مسوواء الوودنيا، موون شووعبان فقوموووا ليلهووا وصوووموا هنارهووا؛ فووإن اهلل ينوولل فيهووا 
أال موون مسووتغفر ي فووأغفر لووه، أال موون مسوورتزق فأرزقووه، أال مبتلووى فأعافيووه، أال كووذا أال  : فيقووول

 .(2)«كذا حىت يطلع الفجر
 
 

                                           
 .242سبق خترجيه: ( 1)
 .243سبق خترجيه: ( 2)
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 املبحث السادس

 
 احليــــــاة واملــــوت
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 : الحياة والموت في اللغة 
وود  المووع نقوويض املوووت ُكت ب ووت  يف املصووحف بووالواو لوويعلم أ ن الووواو بعوود  احليوواة اليوواء يف ح 

 .وقيل على تفخيم األ لف
يُووا  ، وللجميوع ح  ي ووا بالتشوديد، ولغوة ُأخور  ح وي  وح ي  حي  ي ا وحي  ي  فهوو ح ويٌّ، وللجميوع ح 

 خفيفة
 وو تُ : واملوت

: امليم والواو والتاء أصل  صحيح يدل  على ذ هاح الُقو ة من الشويء. منوه امل
 .ميات أيضاً وقد مات ميوت و ، خالف احلياة

ُوت  بو ع ود،  ي وُت واملائ وُت الوذي مل مي 
، وامل  ي وُت الوذي موات 

، وقيول امل وقووم   ورجل م ي وتٌّ وم ي وت 
واألُنثى م ي تة وم ي ت ة وم ي ت  والمع كالمع، م وتى وأ موات  وم ي ُتون وم ي تون

 (1). 
 

 : وفي االصطالح
 ،التمييوول بووني الكائنووات احليووة والموواداحليوواة. يواجووه معظووم النوواس بعووض الصووعوبات، يف 

ويعود النوواس األشوياء كائنووات حيوة إذا كووان لوديها القوودرة علوى القيووام بوبعض األنشووطة مثول النمووو 
صووعوبات شووديدة يف تعريووف احليوواة، علووى الوورغم موون  فيجوودونعلموواء األحيوواء  أمووا ...والتكوواثر

ط الفاصوول بووني الكائنووات احليووة معوورفتهم الواسووعة باألحيوواء. وتكموون هووذه الصووعوبة يف حتديوود اخلوو
والماد. فوالفريوس علوى سوبيل املثوال، يعود جسويما بودون حيواة وهوو خوار  اخلليوة احليوة، ولكنوه 
يكون أكثر نشاطا ويتكاثر بسرعة داخل اخللية احليوة. وبودال مون إجيواد التعريوف الودقيق للحيواة، 

ئنات احليوة نفسوها. ويطلوق علوى ركل علماء األحياء بعمق على فهم احلياة عن طريق دراسة الكا
 .(2)العلم الذي يهتم بدراسة احلياة اسم علم األحياء

خووورو  الوووروح إىل بارئهوووا، حيوووث ينتقووول الشوووخص بعووود ذلوووك إىل حيووواة فهوووو املووووت أموووا 
هنايووة احليووواة؛ فكووول شوويء حوووي هنايتووه املووووت، ولكوون اإلنسوووان هوووو  وهووووبرزخيووة مث تقووووم قيامتووه؛ 

                                           
 .7/173، 2/288: ، الصحاح9/4464، 2/1370: ، لسان العرح0/283: معجم مقاييس اللغة: ( انظر1)
 .6/063: املوسوعة العربية العاملية: ( انظر2)
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 أن يدرك املوت ويتخيله. املخلوق الوحيد الذي يستطيع
: الحوظ العلمواء ثالثوة أنوواع للمووت. وهوذه األنوواع هويفقود : األوجه الطبية للمووتأما 

 البلى الفيليولوجي، والنخر، واملوت السدي.
هوو اسووتمرار مووت وجتودد اخلاليووا كول علوى حووده : والبلوى الفيليولووجي أو البلووي الووظيفي

صوووبية فوووإن كووول خاليوووا الكوووائن يسوووتمر جتوووددها مبعووودل ثابوووت. أثنووواء احليووواة. فباسوووتثناء اخلاليوووا الع
 وعلى سبيل املثال، تتكون خاليا اللد الديدة حتت السطح ألن اخلاليا القدمية متوت وتلول.

مووووت األنسوووجة أو حوووىت العضوووو كلوووه. فأثنووواء النوبوووة القلبيوووة، علوووى سوووبيل : ويعووو  النخووور
، فيمووت الولء املتوأثر، ولكون الكوائن احلوي املثال، يوقف جتلط الودم وصووله إىل جولء مون القلوب

 يستمر يف احلياة ما مل يكن التلف شديدا.
واملوووت السوودي، هنايووة كوول عمليووات احليوواة يف الكووائن. فالشووخص الووذي يتوقووف قلبووه 
ورئتاه عن العمل قد يعترب ميتا سريريا، ولكن املوت السدي رمبا ال يكون قود حودث بعود؛ ألن 

مر يف احلياة لعدة دقوائق. وقود يعوود الشوخص إىل احليواة مورة أخور  إذا عواود اخلاليا املنفردة تست
القلب والرئتان العمل مورة ثانيوة، وأعطيوت اخلاليوا حاجتهوا مون األكسوجني. وبعود حوواي ثوالث 

موا يتبعهوا  وغالبواً  ،دقائق تبدأ خاليوا الودماغ وهوي األكثور حساسوية لونقص األكسوجني يف املووت
، وتسووووتحيل إعووووادة احليوووواة إىل جسووووده. وتوووودرجييا تبوووودأ خاليووووا السووووم موووووت اإلنسووووان يف احلووووال

األخر  كذلك يف املوت. وآخر ما ميوت خاليوا العظوم والشوعر واللود الويت قود تسوتمر يف النموو 
 . (1)لعدة ساعات

 (30، وورد لفووووووظ املووووووووت يف )(2)( مواضووووووعاً 71وقوووووود ورد لفووووووظ احليوووووواة يف القوووووورآن يف )

 .(3)موضعا
 -: (4)أوجه   أن احلياة يف القرآن على مخسةوذكر أهل التفسري

                                           
 ، بتصرف يسري.24/308: املصدر السابق: انظر( 1)
 .289-283: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: ( انظر2)
 .804-801: بقاملصدر السا: ( انظر3)
 .2/012، وبصائر ذوي التمييل يف لطائف الكتاح العلير: 203نلهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر: ( 4)
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: يف سووووووورة البقوووووورة ومنووووووه قولووووووه تعوووووواىل ،نفووووووخ الووووووروح يف احليوووووووان بوووووواخللق األول: أحوووووودها
ھ  ژ: وقووال تعوواىل .الووروح نطفووا فوونفخ فيهووا: أي (1) ژ ۅ  ۅ  ۉژ

 ژھ   ے  ے     
 ژڦ  ڦ  ڦ   ژ : وقولووووه تعوووواىل، (2)

: وقولووووه تعوووواىل، (3)
 ژڎ  ڎ  ژ

 ژگ  گ  ڳ    ژ: وقوله تعاىل ،(4)
(0). 

ڳ  ڳ    گژ : ومنوه قولوه تعواىل ،إحيواء املووتى بعود خورو  األرواح مونهم: والثاين

 ژڭ  ڭ  ڭ          ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ژ : وقوله تعاىل ،(9)  ژ ڳ
(7). 

ژڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ژ : ومنووه قولووه تعوواىل ،اهلوود : والثالووث
: وقولووه تعوواىل، (8)

 ژىئ  ىئ  ىئ              ی  ژ 
 ژ ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿژ : وقوله تعاىل، (6)

(13). 
 ژ ڀ  ڀژ : ومنوووووه قولوووووه تعووووواىل ،البقووووواء: والرابوووووع

: وقولوووووه تعووووواىل  ،(11)
 ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ژ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ : وقوله تعاىل، (12)

 ژ ڤ
(13). 

                                           
 .28: البقرة (1)
 .27آل عمران:  (2)
 .99احلا:  (3)
 .11غافر:  (4)
 .29الاثية:  (0)
 .46آل عمران:  (9)
 .43القيامة:  (7)
 .122األنعام:  (8)
 .73يس:  (6)
 .22فاطر:  (13)
 .46البقرة:  (11)
 .176البقرة:  (12)
 .32املائدة:  (13)
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ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ : ومنووه قولووه تعوواىل ،حيوواة األرع بالنبووات: واخلووامس

 ژۇ  
(1). 

 -: (2) أوجه يف القرآن على سبعة نهأذكر بعض املفسرين أما املوت فقد 
ژں  ں  ڻ  ڻژ : ومنوه قولوه تعواىل .املووت نفسوه: أحدها

: وقولوه تعواىل، (3)
ژحئ  مئ  ىئ  يئ   ژ 

ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  ى  ژ : ه تعوووووووووواىلوقولوووووووووو ،(4)

 ژ ى
(0). 
: قولوه تعواىلو  ،(9)ژۅ  ۅ  ۉژ : ومنوه قولوه تعواىل .النطفوة: والثاين

 ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ 
 .وتة األوىل كوهنم نطفا، فامل(7)

ژڳ  ڳ            ڳ  ڱژ : ومنه قوله تعاىل .الضالل: والثالث
:  وقولوه تعواىل، (8)

 ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ 
 ژ ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿژ :  وقوله تعاىل ،(6)

(13). 
ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ژ : الووووووودح. ومنوووووووه قولوووووووه تعووووووواىل: والرابوووووووع

 ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ : وقولوووه تعووواىل، (11)  ژۆ
ژ : وقولوووه تعووواىل، (1)

                                           
 .6فاطر:  (1)
 .4/039، وبصائر ذوي التمييل: 071نلهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر: ( 2)
 .180آل عمران:  (3)
 .33اللمر:  (4)
 .8المعة:  (0)
 .28: البقرة (9)
 .11غافر:  (7)
 .122األنعام:  (8)
 .83النمل:  (6)
 .22فاطر:  (13)
 .6فاطر:  (11)
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 ژ پ  پ  پ  ڀ
 .ميت يف القرآن فاملراد به األرع اجملدبة كل بلدو  ،(2)

ٹ  ٹ          ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ژ : ومنوووووووووووه قولوووووووووووه تعووووووووووواىل .احلووووووووووورح: واخلووووووووووامس

ژڤ
(3). 

 ژ ڑ ژ  ژ  ژ : ومنه قوله تعاىل .الماد: والسادس
 .يع  األوثان ،(4)

 ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ : ومنوه قولوه تعواىل .الكفور: والسابع

 ژ
  الكافر. فامليت ها هنا ، (0)

 

                                           
== 
 .33يس:  (1)
 .11اللخرف:  (2)
 .143آل عمران:  (3)
 .21النحل:  (4)
 .27آل عمران:  (0)
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 : -الحياة والموت –الدالئل العقدية لآليات الكونية 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ : تعوووووووووواىلقووووووووووال 

 ژٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    
(1). 

  . ه بالربوبية واأللوهيةتفرد ىتأكيد علللخالق سبحانه وتعاىل وال يف هذه اآليات التعظيم
   تفرده لوازمومن   . خلق املوت واحلياة ليبلو الناس أيهم أحسن عمال وأنه سبحانه وتعاىل

وال يشورك   ، وال يقصود سوواه بودعاء أو رجواء أو طلوب  ، بكل ذلك أال يعبود غوريه   سبحانه وتعاىل
  . ن ينله فوق كل وصف ال يليق جاللهوأ  ، يف عبادته أحد

 -احليواة واملووت–خلق الضودين يف حكمة الرح وكمال قدرته ومشيئته وفيها أيضاً بيان 
 .(2)وعجل املخلوقني إذ بذلك تعرف ربوبيته وقدرته وملكه

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ژ : وقوووووووال تعووووووواىل

ڤ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 ژڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ  
(3). 

وحىت يوم القيامة فالبشورية مهموا أوتيوت  pوهذه سنة اهلل يف خلقه، منذ خلق آدم 
: ن جتود هلووا مون املوووت مهربواً وخمرجوواً، قوال تعوواىلمون قوووة وعلوم  فلوون تسوتطيع أن ختلووق أحودا، ولوو

 ژہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ 
ۆئ  ژ: ، وقال تعواىل(4)

  ژ ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی
(0). 

فصل وإذا تأملت ما دعى  ": الكونية اتمبينًا شأن هذه اآلي tقال ابن القيم 
                                           

 .2-1امللك:  (1)
 .2/164: ، ومدار  السالكني2/920: خمتصر الصواعق املرسلة (2)
 .73احلا:  (3)
 .38األحلاح:  (4)
 .92األحلاح:  (0)
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وقعك على العلم به سبحانه وتعاىل، وبوحدانيته أاهلل سبحانه يف كتابه عباده اىل الفكر فيه 
حسانه وبره إوصفات كماله ونعوت جالله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورمحته و 

ىل التفكر يف آياته، إىل عباده وندهبم إف طفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه، فبهذا تعر  ول
مثلة مما ذكرها اهلل سبحانه يف كتابه يستدل هبا على غريها، فمن ذلك خلق أونذكر لذلك 

: ىل التفكر فيه والنظر يف غري موضع من كتابه كقوله تعاىلإندح سبحانه  نسان وقداإل
 ژٹ   ٿ  ٿ  ٿ ژ

 ژڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ژ : وقوله تعاىل ،(1)
: وقال تعاىل ،(2)

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ژ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ    ے  ے  ۓ 

 ژ ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې
(3). 

ىل النظووور والفكوور يف مبووودأ خلقووه ووسوووطه وآخوووره، إذ إكثوووري يف القوورآن يووودعو العبوود وهووذا  
نسووان نفسوه وفيوه موون ىل اإلإقورح شويء أعظووم الودالئل علوى خالقووه وفواطره، و أنفسوه وخلقوه مون 

عمووار يف الوقوووف علووى بعضووه، وهووو غافوول عنووه العجائووب الدالووة علووى عظمووة اهلل مووا تنقضووي األ
معرع عن التفكر فيه، ولو فكر يف نفسه للجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره، قال اهلل 

ک  ک      گ    گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ژ : تعوووووووووووووووواىل

 ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     
مساعنووا وعقولنووا أفلووم يكوورر سووبحانه علووى  ،(4)

ذكوور هووذا لنسوومع لفووظ النطفووة والعلقووة واملضووغة والوورتاح، وال لنووتكلم هبووا فقووط وال جملوورد تعريفنووا 

                                           
 .0: الطارق (1)
 .21الذاريات:  (2)
 .0احلا:  (3)
 .22-17عبس:  (4)
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 .(1) "ليه جر  ذلك احلديثإمر وراء ذلك كله، هو املقصود باخلطاح و بذلك بل أل
الت، ويف ذلوك أدل الودالئل أن تظهر للعباد قدرة الرح يف خلوق املتضوادات املتقوابوهو 
 .(2)ال قدرة اهلل وعلته وسلطانه وملكهعلى كم
 
 : وجود اهلل: أوالا 

قد دلت هذه اآلية الكونية على وجود اهلل، فإن خلقها ووجودها بعد العدم، وتسخريها 
ملخلووووق إىل اخلوووالق، واحتيوووا  ايووود ث إىل ، وذلوووك الفتقوووار اkدليووول قووواطع علوووى وجوووود اهلل 

 .(3)ايد ث
شووواهد احلوودوث واخللووق والتسووخري ظوواهر عليهووا، فووال بوود هلمووا موون صووانع، وهووو اهلل ال و "

 .(4)إله إال هو، خالق كل شيء وإهله ومليكه"
للنمرود يف وجود اهلل، وكان النمرود ينكر  pعن حماجة إبراهيم  kوأخرب اهلل 

على وجود  pن يكون مث إله غريه، وأنه حيي ومييت، فاستدل إبراهيم ، وأkوجود اهلل 
: بقوله -بأن اهلل هو الذي حيي ومييت–اهلل، وأنه املالك املتصرف املستحق للعبادة وحده 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  

 . (0) ژک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ک  
دمها بعود الوجوود دليول علوى العودم، وعو بعودوإجيادهوا  املشواهدة األشوياء ذه"فحدوث هو

 يوتميو  يويحي الوذي، الورح وهوو أوجودها موجود من هلا بد فال بنفسها حتدث مل ألهناوجود اهلل؛ 

                                           
 باختصار. 1/187: مفتاح دار السعادة( 1)
 .2/164انظر: مدار  السالكينن: ( 2)
 .229-236: ، واألدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد19/440: جمموع الفتاو : ( انظر3)
 .4/482: تفسري ابن كثري( 4)
 .208: ( البقرة0)
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 .(1)"وحركاته كواكبه وتسخري ،ذواته خلق يف ،الوجود يف يتصرف الذيو 
 الوويتالوورح املشووهودة ايسوسووة  بأفعووالضوومن هووذه املنوواظرة موون حسوون االسووتدالل  "ويف
وده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من اإلحياء واإلماتوة املشوهودين الوذين ال تستللم وج

وإتيانووووه تعوووواىل بالشوووومس موووون املشوووورق ال يقوووودر أحوووود سووووواه علووووى  ،يقوووودر عليهمووووا إال اهلل وحووووده
 ، وهذا برهان ال يقبل املعارضة بوجه.(2)"ذلك

 
 : توحيد الربوبية: ثانياا 

وذكر مون ذلوك بعوض  ،ن له امللك املطلق والتدبري كلهأنه مالك امللك وأ kخيرب اهلل 
 .التصاريف اليت انفرد هبا سبحانه وتعاىل ومنها اإلحياء واإلماتة

وهذا أعظم دليل على قدرة اهلل، وأن مجيع األشياء مسخرة مدبرة ال متلك من التدبري 
ڎ  ڈ      ڈ       ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  ژ : قال تعاىل، (3) شيئا

گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  

ہ    ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 ژۆ     ۆ  
(4). 

ڱ  ژ: باخللق والتدبري واإلماتة واإلحياء قوله تعاىل kومن األدلة على تفرد اهلل 

ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  

ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ے  ے 

ې  ې   ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  

                                           
 .111: تفسري السعدي: ، وانظر1/989املرجع السابق:  (1)
 .2/280: مفتاح دار السعادة( 2)
 .129تفسري السعدي:  (3)
 .27-29آل عمران:  (4)
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ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  

 ژی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ                 جب  
(1). 

مكاهنووا، قووال  فهووذا الرجوول الووذي موور علووى قريووة خاويووة علووى عروشووها قوود بوواد أهلهووا وفوو 
ومحوووووواره، مث أحيوووووواه  kفأماتووووووه اهلل  ژ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھژ : جهووووووالً بقوووووودرة اهلل

 .(2)ومحاره، ويف هذا أعظم دليل على تفرده سبحانه باإلحياء واإلماتة
يف عدة آيات أن له ملك السماوات واألرع وأن هو اييي  kكما أخرب اهلل 
ھ  ھھ  ے  ے  ۓ       ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہھژ : املميت فقال تعاىل

 ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         ژ : . وقال تعاىل(3)

ژپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    
(4). 

لتصوير معىن امللوك يف أمت مظواهره ايسوسوة للنواس املسولم ": ژھ  ھھ  ژ : فقوله
 .(0)"بينهم أن ذلك من تصرف اهلل تعاىل ال يستطيع أحد دفع ذلك وال تأخريه

من غري  pباخللق أنه سبحانه وتعاىل خلق آدم  kن األدلة على تفرد اهلل وم
من أم بال أح، وخلق باقي اخللق من أم وأح، قال تعاىل  pأح وال أم، وخلق عيسى 

ۓ  ڭ     ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ ژ : iعن آدم وعيسى 

 ژ  ڭ    ڭ      ڭ
وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ : pعن عيسى أيضا ، وقال (9)

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

                                           
 .206البقرة:  (1)
 .3/263: تفسري القرطيب: انظر( 2)
 .119التوبة:  (3)
 .2-1امللك:  (4)
 .8/179: تفسري ابن كثري: ، وانظر48/ 11: ( التحرير والتنوير0)
 .06آل عمران:  (9)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  

 ژٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  
وقال  (1)

ژے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇژ : عن بقية اخللق
ژ : وقال تعاىل ،(2)

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ    ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

 ژڦ  ڦ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ    پ  پ  پ  پ  ژ : وقال تعاىل ،(3)

 ژڀ  
(4). 

آدم علوى صوورته طولوه سوتون kخلوق اهلل»: قوال nأن النيب  zهريرة  وعن أيب
 .(0)« ذراعا

 .p(9)آلدم  kوفيه إثبات خلق اهلل 
 

 : توحيد األسماء والصفات: ثالثاا 
 : التسبيح -1

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ : أنووووووه يسووووووبح لووووووه مووووووا يف السووووووماوات واألرع، فقووووووال kأخوووووورب اهلل 

                                           
 .47-40آل عمران:  (1)
 .4النحل:  (2)
 .97غافر:  (3)
 .49-40النجم:  (4)
صووحيح مسولم، كتوواح ، و (3329، بورقم )934: صوحيح البخوواري، كتواح أحاديووث األنبيواء، بوواح خلوق آدم وذريتووه (0)

 .(2814، برقم )4/2183طري: فئدة الالنة وصفة نعيمها وأهلها، باح يدخل النة أقوام أفئدهتم مثل أ
 .9/391: فتح الباري( 9)
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 ژۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ     ې    
 علوووول ذلووووك التسوووووبيح بووووأن لوووووه ملووووك السوووووماوات مث (1)

: فقوال تعواىل ،ومن ضمن ذلك أنوه حييوي ومييوت ،واألرع فله ملك العوامل العليا والعامل الدنيوي
 ژې  ې    ى  ىائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ          ۇئ  ۆئ   ژ 

(2). 
ء واإلماتووة ممووا يشووتمل عليووه معووىن ملووك السووماوات واألرع؛ ألهنمووا موون أحوووال اإلحيووا"ف

ما عليهما، وختصيص هذين بالذكر لالهتمام هبما لداللتهما على دقيق احلكموة يف التصورف يف 
السوووماء واألرع، ولظهوووور أن هووواذين الفعلوووني ال يسوووتطيع املخلووووق ادعووواء أن لوووه عموووال فيهموووا، 

عث الذي جحده املشركون، وللتعوريض بإبطوال زعمهوم إهليوة أصونامهم  وللتذكري بدليل إمكان الب
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ژ : كمووووووووا قووووووووال تعوووووووواىل

ژٹ  
 (3)" (4). 
 
 : العلم -2

ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ژ : قال تعاىل

 ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب
(0). 

ر اهلل اسوتأثيف هذه اآلية بيان سعة علم اهلل، وأن ما ذكور فيهوا مون مفواتيح الغيوب الوذي 
ال يعلوم موا يف األرحوام مموا ومنهوا أنوه تعاىل بعلمهوا، فوال يعلمهوا أحود إال بعود إعالموه تعواىل هبوا؛ 
يف بلوودها أو غووريه موون بووأي أرع متوووت يريوود أن خيلقووه اهلل تعوواىل سووواه، وكووذلك ال توودري نفووس 

                                           
 .1احلديد:  (1)
 .2احلديد:  (2)
 .3الفرقان:  (3)
 .308/ 27: التحرير والتنوير (4)
 .34لقمان:  (0)
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 .(1)أي بالد اهلل كان، ال علم ألحد بذلك
وأنه هو  ،عه وإحاطته بكل شيءعن عموم علمه وسعة اطال kكما أخرب اهلل 

وما تلد  ،وأنه يعلم ما حتمل كل أنثى وما تسقطه األرحام قبل التسعة األشهر ،الذي خيلق اخللق
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ژ : فقال تعاىل ،(2)فوق التسعة

ژڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک    ک  
 (3). 

احليووواة علوووى اخلووري أو الوفووواة علوووى اخلوووري، ويتوسووول إليوووه : بوووهر يووودعو  nكووان رسوووول اهلل و 
اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك علوى اخللوق، أحيو  موا علموت »: بصفة العلم والقدرة على اخللق
 .(4)«الوفاة خريا ي متعلاحلياة خريا ي، وتوف  إذا 

 
 : المحيي والمميت -3

ڦ  ژ : قووال تعوواىل ،(0)ثابتووة بالكتوواح والسوونة، ومهووا صووفتان فعليتووان انالصووفتاتووان وه

 ژڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
: ، وقوووال تعوووواىل(9)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 ژٺ  ٿٿ  ٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  
اللهووم أحيوو  مووا كانووت احليوواة خوورياً »: ويف احلووديث (7)

                                           
 .9/362: ، وتفسري ابن كثري14/82: تفسري القرطيب: انظر( 1)
 .414: ، وتفسري السعدي6/289: تفسري القرطيب: انظر( 2)
 .6-8عد: الر  (3)
( وقوال 8320، بورقم )33/290: (، ومسوند أمحود1330، بورقم )104(: 92ن النسائي، كتاح السهو، بواح )سن( 4)

 .1/283. انظر: صحيح سنن النسائي: ، وصححه األلباين"حديث صحيح": حمققه
 .1/189: األمساء والصفات للبيهقي: انظر (0)
 .99احلا:  (9)
 .36فصلت:  (7)
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  .(1)«ي، وتوف  إذا كانت الوفاة خرياً ي
 هاتني الصفتني يف خصائص املعبود احلق، فقال يف وصف pوقد ذكر إبراهيم 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ : (2)رح العاملني

ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  

 ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  
(3). 

 
 : اليد-4

 ومموووووووووا يتعلوووووووووق هبوووووووووذه اآليوووووووووة الكونيوووووووووة  kمووووووووون الصوووووووووفات الثابتوووووووووة هلل  صوووووووووفة اليووووووووود
 .kأن املوت بيد اهلل  nفقد ذكر النيب  -املوت–

 ،«إن اهلل قووال ي أنفووق أنفووق عليووك»: nقووال رسووول اهلل : قووال z هريوورة أيب فعوون
اهلل مآل  ال يغيضها سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق موذ خلوق ميني »: nوقال رسول اهلل 

السووماء واألرع، فإنووه مل يغووض مووا يف ميينووه قووال وعرشووه علووى املوواء وبيووده األخوور  القووبض يرفووع 
 .(4)«وخيفض

 .(0)ومعىن القبض املوت
 
 
 

                                           
، بووورقم 4/2394: تووواح الوووذكر والووودعاء والتوبوووة واالسوووتغفار، بوواح متووو  كراهوووة املووووت لضووور نووولل بوووهصووحيح مسووولم، ك (1)

(2983.) 
 .062: تفسري السعدي ص: انظر( 2)
 .81-70الشعراء:  (3)
 .(663، برقم )963/ 2على النفقة وتبشري املنفق باخللف: كتاح اللكاة، باح احلث ،  ( صحيح مسلم4)
 .13/360: ، وفتح الباري3/434: ى مسلمشرح النووي عل: انظر( 0)
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 : التردد-5

موون عوواد  ي وليووا فقوود : إن اهلل قوال»: nقووال رسووول اهلل : قووال z عون أيب هريوورة
بشيء أحب إي مموا افرتضوت عليوه، وموا يولال عبودي يتقورح آذنته باحلرح وما تقرح إي عبدي 

ره الووذي يبصور بووه، ويووده ، فووإذا أحببتووه كنوت مسعووه الوذي يسوومع بووه، وبصوإي بالنوافول حووىت أحبوه
اليت يبط  هبا، ورجله اليت ميشي هبا، وإن سأل  ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه، وما تورددت 

 .(1)«عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن يكره املوت وأنا أكره مساءته
آليوة يف هذا احلديث أن اهلل يكوره أن يفعول شويئاً يكرهوه عبوده املوؤمن، وهوو يتعلوق هبوذه ا

فيرتدد ال للشك أو كون هذا مصلحة أو غري مصلحة، أي لويس عون جهول،  -املوت -الكونية 
 لكن يرتدد من جهة ما يتعلق بالعبد، هل يفعله والعبد يكره ذلك، أم ال يفعله.

ألن اهلل تعووواىل ال  kتوووردد للشوووك يف النتيجوووة، وهوووذا منوووله عنوووه اهلل : فوووالرتدد نوعوووان"
ا يتعلووق بالغيووب مووع العلووم بالنتيجووة، وهووذا يوصووف اهلل بووه ولوويس فيووه خيفووى عليووه شوويء، وتووردد مبوو
 .(2)"نقص بأي وجه من الوجوه

 
 : توحيد األلوهية: رابعاا 

يقووول تعوواىل منبًهووا أللوهيتووه، واحتجاجووه علووى املشووركني مبووا يقوورون بووه  kاهلل يف تقريوور 
ملخلوقوووات وأنوووه املالوووك علوووى قدرتوووه التاموووة، وسووولطانه العظووويم يف خلقوووه األشوووياء، وقهوووره لميوووع ا

  : (3)، وهو املتفرد بذلك-احلياة واملوت–املتصرف يف هذه اآلية الكونية 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ژ 

                                           
 (.9033، برقم )1249: صحيح البخاري، كتاح الرقاق، باح التواضع( 1)
: جمموووع الفتوواو ، وانظوور: 210، دار الوووطن، الريوواع: 93-01: لقوواءات البوواح املفتوووح للشوويخ حمموود بوون عثيمووني (2)

13/08 ،18/126. 
 .20/284: التحرير والتنوير: انظر( 3)
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ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  

ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ
(1). 

ھ  ھ  ھھ  ے  ے  ۓ     ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہژ : وقوووووووووووووووال تعووووووووووووووواىل

 ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
(2). 

سبحانه هو بأنه كما قرر اهلل هذا التوحيد، وأنكر على املشركني دعوهتم غري اهلل معه، و 
هو الذي يفعل ذلك وحده فيجب أن يعبد  اخلالق للعباد وهو اييي واملميت هلم، فإذا كان

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ : قال تعاىل ،(3)وحده

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

 ژچ          ڇ  
(4). 

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ژ : وقووووووووووووووال تعوووووووووووووواىل

 ژڃ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ژ : وقووووال تعوووواىل ،(0)

ژې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  
(9). 

ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   ژ : وقووووووووال تعوووووووواىل

                                           
 .92-93نعام: األ (1)
 .119التوبة:  (2)
 .742، 48/943: ، وتفسري السعدي0/401: تفسري ابن كثري: انظر( 3)
 .98-97غافر:  (4)
 .99احلا:  (0)
 .28البقرة:  (9)
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 ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  
(1). 

، (2)تربأ من مجيع اآلهلة اليت تعبد إال اهلل رح العاملني الذي حييي ومييت pوإبراهيم 
ۆ  ۆ  ۈ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ژ : أنه قال pقال تعاىل عن إبراهيم 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ   ائ  ەئ  ەئ  وئ   

 ژىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ      
(3). 

 

 : فضل التوحيد-1
عن فضل التوحيد، وأنه من مات ال يشرك باهلل شيئاً دخول النوة، فعلوق  nأخرب النيب 

موون »: nقووال رسووول اهلل : قوال zعون عبووداهلل بوون مسووعود  ،(4)هوذه الفضوول بوواملوت عليووه 
. ويف (0)«نه من مات ال يشرك باهلل شيئاً دخل النةإ: مات يشرك باهلل شيئاً دخل النار، وقلت

بشور أمتووك أنوه موون موات ال يشوورك »: nقوال للنوويب  pأن جربيوول  zحوديث أيب ذر 
 .(9)«باهلل شيئاً دخل النة

 : ستعاذةاال -2
 .(7)باالستعاذة باهلل من فتنة اييا واملمات أي فتنة احلياة واملوت  nأمر النيب 

إذا تشوهد أحودكم فليسوتعذ بواهلل مون »: nقوال رسوول اهلل : قوال z عن أيب هريورة

                                           
 .43الروم:  (1)
 .9/140: ، وتفسري ابن كثري13/13: تفسري القرطيب: انظر( 2)
 .82-70الشعراء:  (3)
 .1/167: سلمشرح النووي على م: انظر( 4)
، 1/64: صحيح مسلم، كتاح اإلميان، باح من مات ال يشرك باهلل شيئاً دخول النوة ومون موات مشوركاً دخول النوار( 0)

 (.62برقم )
 (.64برقم ) 2/987: صحيح مسلم، كتاح اللكاة، باح الرتغيب يف الصدقة( 9)
 .17/33، 0/80: شرح النووي على مسلم: انظر( 7)
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اللهم إين أعوذ بك من عذاح جهنم، ومن عذاح القرب، ومن فتنوة اييوا واملموات، : أربع، يقول
 .(1) «املسيح الدجالومن شر فتنة 
 

 : اإليمان بالمالئكة: خامساا 

عونهم وعون  nخورب عون رسووله جميع ما أخورب اهلل عنوه، وأمن اإلميان باملالئكة اإلميان 
، وكووذلك اإلميووان بأعموواهلم الوويت وكلهووم اهلل هبووا، وموون ذلووك (2)ملووك املوووت ، وموون ذلووك أمسووائهم

 املالئكة املوكلة بقبض األرواح.
 ژی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ژ : قال تعاىل

(3). 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ ژ : وقوووووال تعووووواىل

 ژڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  
(4). 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ژ : وقووووووووووووووووووووال تعوووووووووووووووووووواىل

ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  

 ژں  
(0). 

ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ : وقوووال تعووواىل

ژۋ     ۅ  ۅ  
ۅ  ۉ    ٴۇ  ۋ      ۋ  ۅ ژ : وقال تعاىل ،(9)

                                           
 (.088، برقم )412/ 1: املساجد ومواضع الصالة، باح ما يستعاذ منه يف صالة ، كتاح( صحيح مسلم1)
 .17: ، واإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة9/391: تفسري ابن كثري: انظر( 2)
 .11السجدة:  (3)
 .91األنعام:  (4)
 .67النساء:  (0)
 .32النحل:  (9)
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 ژۉ  
(1).  

 z، عوون عبووداهلل بوون مسووعود (2)وموون املالئكووة امللووك املوكوول باألرحووام ونفووخ الووروح 
وهوووو الصوووادق املصووودوق، إن أحووودكم جيموووع خلقوووه يف بطووون أموووه  nحووودثنا رسوووول اهلل »: قوووال

مث يكوون يف ذلوك، مضوغة مثول ذلوك مث يرسول ، مث يكوون يف ذلوك علقوة مثول ذلوك، أربعني يومواً 
 .(3)«امللك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد

 
 : اإليمان بالكتب: سادساا 

مهيمنوا علوى مجيوع الكتوب،  nأن القرآن الذي أنلله على نبينوا حممود   kأخرب اهلل 

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ژ: قوووووووووووووووووووووال تعووووووووووووووووووووواىل

، كما أخرب تعاىل عن فضول القورآن علوى غوريه مون الكتوب أنوه لوو كوان يف (4) ژ ژ   ڈ
ملا " ، وذلك(0)الكتب املاضية كتاح يكلم املوتى لكان هذا القرآن هو املتصف بذلك دون غريه

س والووون عووون آخووورهم إذا اجتمعووووا أن يوووأتوا مبثلوووه، وال فيوووه مووون اإلعجووواز الوووذي ال يسوووتطيع اإلنووو
  .(9)"جاحدون لهبسورة من مثله، ومع هذا فهؤالء املشركون كافرون به،

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ   ژ: قال تعاىل

ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ    

                                           
 .27حممد:  (1)
 .17: ، واإلميان باملالئكة وأثره على األمة8/486: شرح النووي عل مسلم: انظر( 2)
، بورقم 2339/ 4: أموه وكتابوة رزقوه وأجلوه وعملوه وشوقاوته يف بطون، كتاح القدر، باح كيفية اآلدمي ( صحيح مسلم3)

(2943.) 
 .48: ( املائدة4)
 .13/143: ، والتحرير والتنوير418: تفسري السعدي: ( انظر0)
 .19/446: تفسري الطربي: وانظر ،4/493: ( تفسري ابن كثري9)
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 .(1)  ژڳڳ  

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  ژ : وملا أخرب اهلل عن القرآن أنه منلل من عنده يف قوله تعاىل

 ژپ  پ        پ   
وذكر منها خلق  ،أيد ذلك مبا ذكره من اآليات األفقية والنفسية (2)

ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ : فقالوإحياء األرع بعد موهتا، اإلنسان 

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌڎ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  

 ژڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  
(3). 

لهووا آيووات بينووات وأدلووة واضووحات علووى صوودق هووذا القوورآن العظوويم وصووحة مووا فهووذه ك"
اشووتمل عليووه موون احلكووم واألحكووام، وداالت أيضووا علووى مووا هلل تعوواىل موون الكمووال وعلووى البعووث 

 .(4)" والنشور
 

 : اإليمان بالرسل: سابعاا 

آلية اليت من اإلميان بالرسل اإلميان باآليات اليت أيد اهلل هبا رسله، ومن تلك اآليات ا
 p، قال تعاىل عن عيسى (0)وأنه كان حييي املوت  pلقوم عيسى  kأظهرها اهلل 

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ 

ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  

                                           
 .31: ( الرعد1)
 .2-1الاثية:  (2)
 .9-3الاثية:  (3)
 .770: تفسري السعدي (4)
 .9/470: ، وفتح الباري2/40: تفسري ابن كثري: انظر( 0)
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ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           

 ژہ  
(1).  
آيوة أعظوم مون جعوول المواد حيوانوا، وإبوراء ذوي العاهووات الويت ال قودرة لألطبوواء يف "وأي

تهووا، وإحيوواء املوووتى، واإلخبووار بوواألمور الغيبيووة، فكوول واحوودة موون هووذه األمووور آيووة عظيمووة معال
مبفردهوووووا، فكيوووووف هبوووووا إذا اجتمعوووووت وصووووودق بعضوووووها بعضوووووها؟ فإهنوووووا موجبوووووة لإليقوووووان وداعيوووووة 

 .(2)"لإلميان
على يدي أتباع الرسل، إجابة  kومن دالئل نبوة األنبياء الكرامات اليت جيريها اهلل 

حني أمرهم بضرح  pنصرة هلم، ومن ذلك ما أخرب اهلل به عن قوم موسى لدعوهتم و 
ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ژ : القتيل ببعض البقرة، فقام وأخرب مبن قتله، قال تعاىل

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک  گ   گ  

 ژگ  گ  
(3).  

أنووه أخوورب  -احليوواة واملوووت–فيمووا يتعلووق هبووذه اآليووات  nوموون دالئوول نبوووة نبينووا حمموود 
 09حيوووث طالوووت حياتوووه إىل سووونة  (4)، فوقوووع كموووا أخووورب zبطوووول حيووواة الصوووحايب رويفوووع 

 .(0)للهجرة 
احليوواة سووتطول بووك يووا رويفووع لعوول » : n قووال ىل رسووول اهلل: قووال zفعوون رويفووع 

بعد  فأخرب الناس أنه من عقد حليته أو تقلود وتورا أو اسوتنجى برجيوع دابوة أو عظوم فوإن حممودا 

                                           
 .46آل عمران:  (1)
 .131: تفسري السعدي (2)
 .73-72البقرة:  (3)
: 2يووود للشووويخ صووواحل بووون فووووزان الفووووزان، املكتوووب اإلسوووالمي، بوووريوت، طانظووور: إعانوووة املسوووتفيد بشووورح كتووواح التوح( 4)

1/101. 
 .3/39انظر: سري أعالم النبالء:  (0)
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n (1)« منه بر ء. 
عون أيب سوعيد اخلودري  ،(2)خيربهم عند قوبض أرواحهوم  kيات الرسل أن اهلل ومن آ

z :« أن رسول اهللn خوريه اهلل بوني أن يؤتيوه مون زهورة  إن عبوداً : جلس على املنرب، فقال
فوديناك بآبائنوا وأمهاتنوا، : ، وقوالالدنيا ما شواء وبوني موا عنوده، فاختوار موا عنوده فبكوى أبوو بكور

بووني أن  عوون عبوود خووريه اهلل nانظووروا إىل هووذا الشوويخ خيوورب رسووول اهلل : فعجبنووا لووه، وقووال النوواس
 nفوديناك بآبائنوا وأمهاتنوا، فكوان رسوول اهلل : ه، وهوو يقووليؤتيه من زهرة الودنيا وبوني موا عنود

  .(3) «هو املخري، وكان أبو بكر هو أعلمنا به
 

 : اإليمان باليوم اآلخر: ثامناا 

من  -عليهم الصالة والسالم-من اإلميان باليوم اآلخر اإلميان مبا أخربت به الرسل 
وعلى صدق ما جاءت به الرسل  من األدلة على ذلك  kالبعث واللاء، وقد بني اهلل 

ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ژ : إحياء املوتى، وذكر على ذلك أمثلة فقال تعاىل

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  

ىائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ   

ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ                   ۈئ

                                           
، كتاح اللينة، باح سنن النسائي(، و 39برقم ) 26: ، كتاح الطهارة، باح ما ينهى عنه أن يتنجى به( سنن أىب داود1)

 (.0397، برقم )016: عقد اللحية
البوودر املنووري يف ختووريا األحاديووث واآلثووار الواقعووة يف الشوورح الكبووري البوون امللقوون، : اده جيوود، انظوورقووال ابوون امللقوون إسوون

 .1/13: صحيح سنن أيب داودو . 2/302: 1مصطفى أبو الغيط وآخرين، دار اهلجرة، الدمام، ط: حتقيق
(، وصحيح مسلم، كتاح 4437، برقم )843ووفاته:  nالنيب صحيح البخاري، كتاح املغازي، باح مرع : انظر( 2)

 (.2444، برقم )4/1863، باح يف فضل عائشة رضي اهلل تعاىل عنها: gفضائل الصحابة 
 (.3634، برقم )743: وأصحابه إىل املدينة n، كتاح مناقب األنصار، باح هجرة النيب ( صحيح البخاري3)
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 ژجب  
(1). 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈ  ڈ   ژ    ڍڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍژ : وقال تعواىل

 ژ  ک     ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ    ڑژ  ڑ
(2). 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ   ھ ژ : وقال تعاىل

 ژڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
وغريها  (3)

 من اآليات.
 .(4)يل على البعث فالذي أحيا هؤالء األموات قادر على أن حي  مجيع اخللق وفيه دل

أنوووه حيوووي  kويف مجلوووة األدلوووة الووويت اسوووتدل اهلل هبوووا علوووى منكوووري البعوووث ذكووور اهلل 
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ: ومييوووت، قوووال تعووواىل

 .(0) ژڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ  
فكووان افتتاحوووه بوووأن اهلل هووو املتوحووود مبلوووك مووا يف السوووماوات واألرع فهوووو يتصووورف يف "

النووواس وأحوووواهلم يف الووودنيا واآلخووورة تصووورفا ال يشووواركه فيوووه غوووريه فتصووورفه يف أموووور السوووماء شوووامل 
وتصوورفه يف أمووور األرع شووامل  للمغيبووات كلهووا، ومنهووا إظهووار الوولاء بوودار الثووواح ودار العووذاح

لتصرفه يف النواس. مث أعقوب بتحقيوق وعوده، وأعقوب بتجهيول منكريوه، وأعقوب بالتصوريح بواملهم 
 .(9)"من ذلك وهو اإلحياء واإلماتة والبعث

علووووى البعووووث بأصوووول اخللووووق فقووووال تعوووواىل يف اإلنكووووار علووووى موووون  kكمووووا اسووووتدل اهلل 

                                           
 .206البقرة:  (1)
 .73 -72 البقرة: (2)
 .09-00البقرة:  (3)
 .3/234: أضواء البيان: انظر( 4)
 .09-00يونس:  (0)
 .11/166: التحرير والتنوير( 9)
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ڱ  ڱ    ں  ں   ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ     ڱ       ڱ ژ : ع البعووووث بعوووود املوووووتو اسووووتبعد وقوووو

ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ          ۇ  ۇ  ۆ  

 ژۆ     
(1). 
 ژ ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ : قال تعاىلو 

(2) . 
ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ : وقال تعاىل

ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ    ہ   ھ

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  

ېې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ          ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

 .(3)   ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ     
بأنووه موون قوودم عليووه جمرموواً كووافراً بوواهلل فووإن لووه جهوونم ال  kأمووا اآلخوورة فقوود أخوورب اهلل 

ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  ژ : قوووووووال تعووووووواىل ،ميووووووووت فيهوووووووا وال حييوووووووا

 ژيئ
ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ژ : وقال أيضاً عن الكوافر األشوقى ،(4)

 ژی  
(0) . 
ة يتلذذ هبا، وإمنوا حياتوه فيها ال ميوت وال حييا، ال ميوت فيسرتيح، وال حييا حيا"املعذحف

                                           
 .43-39: القيامة (1)
 .134األنبياء:  (2)
 .7-0احلا:  (3)
 .74طه:  (4)
 .13-12األعلى:  (0)
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حمشوووة بعووذاح القلووب والووروح والبوودن، الووذي ال يقوودر قوودره، وال يفوورت عنووه سوواعة، يسووتغيث فووال 
 .(1)" يغاث، ويدعو فال يستجاح له

قوال  zعون أيب سوعيد اخلودري أنه يؤتى باملوت يف اآلخرة فيوذبح،  nوأخرب النيب 
يووا أهوول النووة، فيشوورئبون : فينووادي منوواد يووؤتى بوواملوت كهيئووة كووب  أملووح،»: nقووال رسووول اهلل 
يووا : نعووم، هووذا املوووت، وكلهووم قوود رآه، مث ينووادي: فيقولووون ؟هوول تعرفووون هووذا: وينظوورون، فيقووول

 نعوم، هوذا املووت، وكلهوم قود: فيقولوون ؟هل تعرفون هوذا: وينظرون، فيقول أهل النار، فيشرئبون
 :يووا أهوول النووة خلووود فووال موووت، ويووا أهوول النووار خلووود فووال موووت، مث قوورأ: رآه، فيووذبح، مث يقووول

 .(2)« ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ
 

 : اإليمان بالقدر: تاسعاا 

علووى    kموون اإلميووان بالقوودر اإلميووان بعلووم اهلل وخلقووه وقدرتووه ومشوويئته، وقوود نبووه اهلل  
  ژ حس  خس  مس  حصژ : املتضووووادة، قووووال تعوووواىلكمووووال قدرتووووه يف خلقووووه األشووووياء 

وقووووال  ،(3)
 ژۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ژ : تعاىل

 إىل غريها من اآليات. (4)
 .(0)ويف هذا دليل على علم اهلل ومشيئته وقدرته 

أنه لن متوت نفس إال بإذنه وتقديره حوىت تسوتويف املودة الويت ضورهبا  kكما أخرب اهلل 
گ  گ    گ  گ  ڳ  ژ : وأنه ال ينفع وال يدفع احلذر من القدر، قوال تعواىل (9)اهلل هلا 

                                           
 .18/10: التحرير والتنوير: ، وانظر036: تفسري السعدي (1)

 (.4733برقم ) 614: 36مي: مر  ژ ٻ ٻ ٱژ ، كتاح التفسري، باح صحيح البخاري( 2)
 .44النجم:  (3)
 .81الشعراء:  (4)
 .988: تفسري السعدي: انظر( 0)
 .720: ، وتفسري السعدي2/293، 2/126: تفسري ابن كثري: انظر( 9)
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 ژ ڳ   ڳ  ڱ        ڱ   ڳ 
(1). 

حودثنا : قوال  zبون مسوعود بوداهلل فعون ع ،أن اآلجال مكتوبوة nكما أخرب النيب 
إن أحوودكم جيمووع خلقووه يف بطوون أمووه أربعووني يومووا مث »: وهووو الصووادق املصوودوق nرسووول اهلل 

قة مثل ذلك، مث يكون يف ذلك مضغة مثل ذلك، مث يرسل امللوك، فيونفخ فيوه يكون يف ذلك عل
 .(2) «بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد: الروح، ويؤمر بأربع كلمات

 
 : منهج أهل السنة والجماعة في االستدالل: عاشراا 

 : ضرب األمثال -1

، (3)وأهنوم ال يسوتوون ،والكوافرين بواألموات ،موثالً للموؤمنني باألحيواء kضرح اهلل 
ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ ژ : فقوووووووووووال تعووووووووووواىل

 ژڦ      
(4). 
 
 : استخدام األلفاظ الشرعية -2

 ،(0)مشهور يف لغة العرح وهو أيضا ورد يف القرآن إطالق لفظ املوت على المادات،
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ژ : قال تعاىل

                                           
 .140آل عمران:  (1)
 .489: سبق خترجيه( 2)
 .9/042: تفسري ابن كثري: انظر( 3)
 .22فاطر:  (4)
: 1عبووالرمحن بوون صوواحل السووديس، دار التدمريووة، ط: عبوودالرمحن بوون ناصوور الوورباك، إعوودادلشوويخ لشوورح التدمريووة : انظوور( 0)

193-192. 
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 ژڑڑ  ک  ک  ک  ک   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ژ : وقال تعاىل ،(1)

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک  کک  ڌ    ڌ  

گ  گ    گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  

 ژڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ۀ  ۀ    ہ   ہ  
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ : وقال تعاىل ،(2)

 ژۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  
اء والصفات الغالة نفاة األمسففي هذا الرد على  ، (3)

ويلعمون أن المادات ال يقال هلا حية وال ميتة، عن المادات، الذين ينفون املوت واحلياة 
 .(4)ويصح نفيها عما ليس قابالً هلما

 
 : مسائل األسماء واألحكام: الحادي عشر

من عقيدة أهل السنة والماعة أن اخللود يف النار معلق باملوت على الكفر، وأن التوبة 
، وهم يرجون للمحسن، وخيافون على املسيء وال يعلمون ما خيتم (0)ما مل يغرر العبد  مقبولة
ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ : ، قال تعاىلللرجل

 ژڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  
، وقال (9)

                                           
 .21-23: النحل (1)
 .113املائدة:  (2)
 .117األعراف:  (3)
 .231املرجع السابق: ( 4)
عانة املستفيد شورح  ، وإ1/017: احلجة يف بيان ايجةو ، 2/238: ، تفسري ابن كثري2/188: تفسري القرطيب: انظر( 0)

 .1/200: كتاح التوحيد
 .217البقرة:  (9)
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ۅ  ۉ  ۉ        ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ژ  : تعاىل

ژوئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ
(1). 

ک  ک  گ      ژ : يهافقد قال اهلل تعاىل ف ،أما التوبة قبل املوت

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

 ژڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
(2). 

 .(3) « إن اهلل يقبل توبة العبد ما مل يغرر»: nوقال 
 

                                           
 .61آل عمران:  (1)
 .18النساء:  (2)
هووذا حووديث حسوون غريووب، : (، وقووال الرتمووذي3037بوورقم ) 009: (68كتوواح الوودعوات، بوواح ): سوونن الرتمووذي( 3)

 إسناده حسن.: (، وقال حمققه9193برقم ) 13/333: ومسند اإلمام أمحد
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 : -الحياة والموت –العقدية المتعلقة بهذه اآليات الكونية  القوادح

 : إنكار الحياة بعد الموت: أوالا 

إنكوار احليواة بعود  –احليواة واملووت  –العقديوة املتعلقوة هبوذه اآليوات الكونيوة  القووادحمن 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ : كووذبني بالبعووثقووال اهلل تعوواىل خموورباً عوون امل املوووت،

 ژ ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    
(1). 

: تعووواىلفقوووال  ،(2)ورد اهلل علووويهم قووووهلم بوووأن الوووذي بووودأ اخللوووق فوووإن اإلعوووادة عليوووه أهوووون 
 ژ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ

(3). 
 ژٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ژ : وقال تعاىل

(4).  
 
 : رنسبة اإلحياء واإلماتة إلى الده: ثانياا 

نسوووبة اإلحيووواء  -احليووواة واملووووت –العقديوووة املتعلقوووة هبوووذه اآليوووات الكونيوووة مووون القووووادح 
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ژ : واإلماتوووة إىل الووودهر، قوووال تعووواىل خمووورباً عووون حوووال املشوووركني

 ژ ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ
ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ژ : فأكوووذهبم اهلل يف قووووهلم هوووذا فقوووال  (0)

 ژڇ  ڇ   ڇ  
گ  گ  ڳ    ڳ  ژ : ، فقوال(7)مث بني أن الذي حي  ومييت هوو اهلل تعواىل  ،(9)

                                           
 .97-99مرمي:  (1)
 .468: تفسري السعدي: انظر( 2)
 .27الروم:  (3)
 .97مرمي:  (4)
 .24الاثية:  (0)
 .24الاثية:  (9)
 .7/296: تفسري ابن كثري: انظر( 7)
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 ژڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں      ں  ڻ   ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  
(1). 

 
 : القول بأن الموت أمر عدمي: ثالثاا 

القوول بوأن املووت  -احلياة واملوت –من املخالفات العقدية املتعلقة هبذه اآليات الكونية 
ڀ  ڀ   ژ : ي، ويكووون معووىن قولووه تعوواىلأموور عوودمي، فووإذا انعوودمت احليوواة مووات املخلوووق احلوو

 ژڀ  
 أي قدر. (2)

 .(3)وأهل السنة والماعة على أن املوت أمر وجودي 
 n عون رسوول اهلل z املوت الذي رواه أبوسعيد اخلدري ويؤكد ذلك حديث ذبح

  ، فيشوورئبون وينظوورون  ، يووا أهوول النووة  :  يووؤيت بوواملوت كهيئووة كووب  أملووح فينووادي منوواد»  :  أنووه قووال 
يوا أهول   :  مث ينوادي  . وكلهوم قود رآه  . هوذا املووت  ، نعوم  :  هول تعرفوون هوذا؟ فيقولوون  :  فيقول هلم
وكلهوم قود   . هذا املوت  ، نعم  :  تعرفون هذا؟ فيقولون هل  :  فيقول هلم  ، فيشرئبون وينظرون  ، النار
ويوا أهول النوار خلوود فوال مووت مث   ، يوا أهول النوة خلوود فوال مووت :  املنادي مث يقول  ، فيذبح  ، رآه
پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ   :  قوووول احلووووق تبوووارك وتعوووواىل  n قووورأ

  . (0)«(4) ژڀ   
 

 : إنكار ذبح الموت يوم القيامة: رابعاا 

إنكووار ذبووح املوووت، وقوود  -احليوواة واملوووت –موون املخالفووات املتعلقووة هبووذه اآليووة الكونيووة 

                                           
 .29الاثية:  (1)
 .2امللك:  (2)
 .8/331، تتمة أضواء البيان: 8/179: ، وتفسري ابن كثري76: شرح الطحاوية، و 2/283: درء التعارع: انظر( 3)
 .36مرمي: ( 4)
 .462: سبق خترجيه( 0)
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: مث يوذبح": فقيول معوىن (1)  صورة كب  أملحجاء بذلك احلديث الصحيح وأنه يؤتى باملوت يف
شويء خيلوق اهلل عنود ذحبووه علموا ضوروريا يف قلوووهبم أنوه ال مووت بعود ذلووك، ولوو شواء خللووق  اكذ"

العلووم موون غووري ذبووح أيضووا، لكوون ال يسووأل عمووا يفعوول، وإال فوواملوت علووى تقوودير فوورع جتسوومه 
ذحبه العلم بعدم املوت بعد ذلك، إلمكان خلوق مثلوه وإعادتوه كموا أعواد املووتى  وذحبه ال يوجب

 .(2)"املذبوحني منهم وغريهم
املوت معىن واملعاين ال تنقلب جوهرا وإمنا خيلق اهلل أشخاصا من ثوواح األعموال ": وقيل

ون ذحبووه وكووذا املوووت خيلووق اهلل كبشووا يسووميه املوووت ويلقووى يف قلوووح الفووريقني أن هووذا املوووت يكوو
 .(3)" دليال على اخللود يف الدارين

ينشوووئ مووون  هأنوووذلوووك اهلل علوووى كووول شووويء قووودير، و فووووالصوووحيح أنوووه ال موووانع مووون ذلوووك 
مسلم يف حوديث أن البقورة وآل عموران  كما ثبت يف صحيحساماً جيعلها مادة هلا،  األعراع أج

، وأن األعمووال توضووع يف ميوولان واهلل علووى  وحنووو ذلووك موون األحاديووث (4)جييئووان كأهنمووا غمامتووان
 .(0)كل شيء قدير
 

                                           
 .462سبق خترجيه: ( 1)
: 1نوووور الووودين طالوووب، وزارة األوقووواف القطريوووة، ط: ، حتقيوووقالسووونديحاشوووية مسوووند اإلموووام أمحووود أليب احلسووون حممووود ( 2)

9/373. 
بوون العووريب بشوورح صووحيح الرتمووذي ال عارضووة األحوووذيو ، 11/421: فووتح البوواريو ، 1/2683: تفسووري الوورازي: انظوور (3)

الصوادق بون : حتقيوق: للقورطيب التذكرة بوأحوال املووتى وأموور اآلخورةو ، 13/27املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت: 
 .2/627: 1إبراهيم، دار املنها ، ط

 (.830برقم ) 1/004: صحيح مسلم، كتاح صالة املسافرين وقصرها، باح فضل قراءة القرآن وسورة البقرة( 4)
ق: حممود حامود الفقوي، مكتبوة ، والتفسري القيم البن القيم مجع حممد أويس النودوي، حتقيو76: الطحاوية شرح: انظر( 0)

 السنة.



513 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 األحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه اآلية الكونية: 
 ورد يف هذه اآلية الكونية عدد من األحاديث املوضوعة والضعيفة واملتعلقة بالعقيدة، ومنها:

 
 .pد حديث قبض ملك املوت لداو -1

كان داود النيب فيه غرية شديدة، وكان »: قال n، أن رسول اهلل z عن أيب هريرة
فخوور  ذات يوووم،  ": ، قووال«إذا خوور  أغلقووت األبووواح فلووم يوودخل علووى أهلووه أحوود حووىت يرجووع

ت الووودار، فأقبلوووت امرأتوووه تطلوووع إىل الووودار، فوووإذا رجووول قوووائم وسوووط الووودار، فقالوووت ملووون يف وأغلقووو
موون أيون دخوول هوذا الرجوول الودار، والوودار مغلقوة، واهلل لتفتضووحن بوداود، فجوواء داود فووإذا : البيوت

أنا الذي ال أهاح امللوك، وال ميتنع مو  : من أنت؟ قال: الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود
أنوووت واهلل إذن ملوووك املووووت، مرحبوووا بوووأمر اهلل، فرمووول داود مكانوووه حيوووث : ، فقوووال داوداحلجووواح

أظلووي علووى : قبضووت روحووه حووىت فوورغ موون شووأنه، وطلعووت عليووه الشوومس، فقووال سووليمان للطووري
اقبضووووي جناحووووا : داود، فأظلووووت عليووووه الطووووري حووووىت أظلمووووت علوووويهم األرع، فقووووال هلووووا سووووليمان

 .(1)"جناحا
 

                                           
 .إسناده ضعيف النقطاعه: (، وقال حمققه6432، برقم )204/ 10 :أمحدمسند  (1)
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 : ي اللغةالنوم ف
النون والواو وامليم أصل  صحيح يدل على مجود وسكون حركة. منه النوم. نام  ينام نو و ماً 

 .كثري الن وم: وم ناما. وهو نو ُؤوم  ونُوو م ة
 . (1)وقد نام ينام فهو نائم. والمع نيام، ومجع النائم نوم على االصل، ونيم على اللفظ

 : صطالحاالوفي 
النوم فرتة من الراحة يفقد النائم خالهلا إدراكه مبا حيويط بوه. وخيتلوف النووم عون الغيبوبوة، 

 يف إمكانية إهنائه بسهولة.
عندما ينام اإلنسان، تتضاءل مجيع أنشطته، وترختي عضالته. وتتباطأ ضربات القلوب، و 

كووا، لكووول مووا جيوووري ويصووبح الشوووخص كلمووا تعموووق يف نومووه أقووول إدرا  ،ويوونخفض معوودل التووونفس
 .(2)حوله

 

                                           
 .9/4083: ، ولسان العرح9/324: ، والصحاح372: معجم مقاييس اللغة: انظر( 1)
 .20/086: العربية العامليةاملوسوعة ( 2)
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 : -النوم –الدالئل العقدية لآلية الكونية 

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ژ : يقووووووول تعوووووواىل

 ژۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ  
(1). 

چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ : ويقوووووووووووووووول تعووووووووووووووواىل

 ژڌ  
(2).  

موون عالمووات قدرتووه ورمحتووه تعوواىل التمكووني موون الراحووة موون التعووب، أن  kفووأخرب اهلل 
مون  وأن يف هذه اآلية من الدالالت والعرب ملن تدبرها وتأملها، وذلك واهلدوء واالستقرار بالليل،

 : وجهني
تووان متعاورتووان علووى النوواس، قوود اعتادومهووا، فقوول موون يتوودبر يف أن هووذين حال: أحــدهما"

داللتهما على دقيق صنع اهلل تعاىل، فمعظم النواس يف حاجوة إىل مون يووقفهم علوى هوذه الداللوة 
 ويرشدهم إليها. 
صونع  أن يف ما يسمعه النواس مون أحووال النووم موا هوو أشود داللوة علوى عظويم: وثانيهما

ألن النووووائم ال يعوووورف موووون نومووووه إال  ؛ب النوووووم موووون أحوووووال نومووووهاهلل تعوووواىل ممووووا يشووووعر بووووه صوووواح
االستعداد له، وإال أنه حني يهب من نومه يعلم أنوه كوان نائموا، فأموا حالوة النوائم يف حوني نوموه 
ومقوودار تنبهووه ملوون يوقظووه، وشووعوره باألصوووات الوويت تقووع بقربووه، واألضووواء الوويت تنتشوور علووى بصووره 

يتلقاه النائم إال بطريق اخلرب مون الوذين يكونوون أيقاظوا يف وقوت  فتنبهه أو ال تنبهه، كل ذلك ال
نومه. فطريق العلم بتفاصيل أحوال النائمني واختالفها السمع، وقود يشواهد املورء حوال نووم غوريه 
إال أن عربته بنومه اخلواص بوه أشود، فطريوق السومع هوو أعوم الطورق ملعرفوة تفاصويل أحووال النووم، 

ألن النوم حيول دون الشعور باملسموعات باد ء  أيضاً و ، ژۈ   ٴۇ   ژفلذلك قيل 

                                           
 .23الروم:  (1)
 .47الفرقان:  (2)
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 .(1)"ذي بدء قبل أن حيول دون الشعور باملبصرات
كمثل النوم واالستيقاظ حىت يقر ح   يضرح لنا مثل املوت والبعث kكما أن اهلل 
ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ژ : فيقول تعاىل ،(2)املعىن إىل عقولنا

ڃ  ڃ    چ  چچ  چ    ڇ    ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ

 ژڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
(3).  

فهذا النوم مون آيوات ": بيان شأن هذه اآلية الكونيةيف  t قال الشيخ ابن عثيمني
يف حجرة أو يف سطح أو يف بر، وهم نيام كجثث موتى ال يشوعرون  ، تأيت القوم مثالkاهلل 

مث إن اإلنسوان يعتورب بوالنوم اعتبوارا آخور، وهوو إحيواء  ،kبشيء، مث هؤالء القوم يبعوثهم اهلل
فإن القادر على رد الروح حني يصحو اإلنسوان ويسوتيقظ ويعمول عملوه يف  ،األموات بعد املوت

  .(4)"ت من قبورهم، وهو على كل شيء قديرالدنيا، قادر على أن يبعث األموا
 
 : وجود اهلل: أوالا 

وئ   وئ  ژ : حوووال املعرضوووني عووون التوحيووود وجهلهوووم بقولوووه تعووواىل kملوووا ذكووور اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

 ژپپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
 ذكوووور سووووبحانه بعوووودها األدلووووة القاطعووووة (0)

، حسوا وعقووال علوى وجووود الصوانع احلكوويم، وقدرتوه التامووة علوى خلووق األشوياء املختلفووة واملتضووادة
چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ : فقووال تعوواىل -النوووم–وذكوور منهووا 

                                           
 .6/40 ،79/ 21: التحرير والتنوير (1)
 .7/131: تفسري ابن كثري: انظر( 2)
 .42اللمر:  (3)
 .4/334: هو1429مدار الوطن، الرياع، طبعة عام : حممد بن صاحل بن عثيمنيللشيخ شرح رياع الصاحلني، ( 4)
 .44-43الفرقان:  (0)
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 ژ  ڍ  ڌ
ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ : مث قووووال تعوووواىل  ،(1)

 ژہ  
(2). 

ار الليول وسوكونه، والنووم وراحتوه، والنهو "ففي هذه اآليوات الكونيوة الليول والنهوار والنووم،
لكول ظورف  اهلل جعولفوحركته دليل واضح علوى وجوود اإللوه اخلوالق القوادر املتصورف يف الكوون، 

 .(3)"ما يناسبه متاما وحيقق املقصود على أكمل وجه
 
 : توحيد الربوبية: ثانياا 

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ژ : يقول تعاىل

  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ 

 ژڇ  ڍ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ : ، ويقول تعاىل(4)

پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

ڄ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 ژڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  
(0). 

دبرة ال متلووك موون دليوول علووى قوودرة اهلل، وأن مجيووع األشووياء مسووخرة موو"فهووذه اآليووات فيهووا
 .(9)"التدبري شيئا، فخلقه تعاىل األضداد، والضد من ضده بيان أهنا مقهورة

فهووووو سووووبحانه املتصوووورف يف الوجووووود وهووووو الووووذي يتوووووىف األنفووووس الوفوووواة الكوووورب  والوفوووواة 

                                           
 .47الفرقان:  (1)
 .03الفرقان:  (2)
 .9/113: تفسري ابن كثريباختصار، و  16/76: التفسري املنري: انظر( 3)
 .42اللمر:  (4)
 .91-93األنعام:  (0)
 .720: تفسري السعديانظر: ، و 7/131: تفسري ابن كثري (9)
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 .-النوم–الصغر  
مووون  ، وإذا اسووتيقظأموووت وأحيووااللهووم بامسوووك »: نووام قووالإذا أراد أن ي nكووان النوويب و 
 . (1)«احلمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور: قال منامه

ويعلوم بوأن  k، ويعظوم اهلل kوجيعل كل شيء بيد اهلل "فاإلنسان يعتمد على اهلل
 .(2)"شيئته وإرادته، وهو اييي واملميتكل شيء بقدرته وم

 
 : توحيد األسماء والصفات: ثالثاا 

 : kنفي الِسنة والنوم عن اهلل -1

كموووا ثبوووت ذلوووك يف   kمووون عقيووودة أهووول السووونة والماعوووة نفوووي السووونة والنووووم عووون اهلل 
 .(3)الكتاح والسنة؛ وذلك لكمال حياته وقيوميته

 ژھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ژ : قال تعاىل
(4).  

إن اهلل ال »: بووأربع كلمووات فقووال nقووام فينووا رسووول اهلل : قووال z عوون أيب موسووىو 
ينام وال ينبغي له أن ينام، خيفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبول عمول الليول، وعمول 

موا انتهوى  (0)لو كشوفه ألحرقوت ُسوُبحات وجهوه-أو النار-عمل النهار، حجابه النور الليل قبل 
 .(9)«إليه بصره من خلقه

 

                                           
 (.9324برقم ) 1217: صحيح البخاري، كتاح الدعوات، باح ما يقول إذا أصبح( 1)
 .3/288: دليل الفاحلني لطرق رياع الصاحلني (2)
 .1/978: ، وتفسري ابن كثري1/79: ، شرح الطحاوية3/323: اإلبانة البن بطة: انظر( 3)
 .200البقرة:  (4)
 .3/14ه. انظر: شرح النووي على مسلم: نوره وجالله وهبا  أي  (0)
حجابوه النوور لوو كشوفه ألحورق »: ويف قولوه «إن اهلل ال ينوام»: pصحيح مسلم، كتاح اإلميان، بواح يف قولوه ( 9)

 (.176، برقم )1/191: «سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
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 : في المنام kرؤية اهلل-2

 ،u (1)يقظة ال حتصل يف الدنيا ألحد من الناس حىت األنبياء  kر ية اهلل 
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ : قال تعاىل

ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  

ژۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  وئ  وئ   ۇئ
(2) ،

 أما ر يته أثناء النوم فقد حتصل ،(3)«حىت ميوت kلن ير  أحد منكم ربه »: nوقال 
  .كما أن الر ية ختتلف حبسب حال العبد الرائي  ،بكمال اهلل تعاىل وجالله على الوجه الالئق
وآخورون  tاإلسالم ابن تيميوة  ذكر شيخ": tعبدالعليل بن باز : قال الشيخ

يكوون موا رآه لويس هوو احلقيقوة؛ ألن اهلل ال  نولكو  ،(4)أنوه ميكون أنوه يور  اإلنسوان ربوه يف املنوام
ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ژ : قووووووووووال تعوووووووووواىل ،يشووووووووووبهه شوووووووووويء سووووووووووبحانه وتعوووووووووواىل

ومهمووا  ،فلوويس يشووبهه شوويء موون خملوقاتووه، لكوون قوود يوور  يف النوووم أنووه يكلمووه ربووه (0)ژٹ
فوال شوبيه  ،ألن اهلل ال يشوبهه شويء سوبحانه وتعواىل هلل جل وعوال؛رأ  من الصور فليست هي ا

  .له وال كفو له
يف هووووذا أن األحوووووال ختتلوووووف حبسووووب حووووال العبووووود  tالشوووويخ تقووووي الووووودين  وذكوووور

أقورح إىل الصوواح  كان الرائي من أصلح الناس وأقرهبم إىل اخلوري كانوت ر يتوه وكل ما ،(9)الرائي
ال  أو الصفة اليت يراهوا؛ ألن األصول األصويل أن اهلل ، يراهالكن على غري الكيفية اليت ،والصحة

  .يشبهه شيء سبحانه وتعاىل
                                           

 .192، 193، وشرح العقيدة الطحاوية: 1/297انظر: احلجة يف بيان ايجة: ( 1)
 .143األعراف:  (2)
 .430: سبق خترجيه( 3)
 .228-12/227: ، وشرح السنة للبغوي2/38: نقض الدارمي: ، وانظر3/363: جمموع الفتاو ( 4)
 .11الشور : ( 0)
 .3/363: ع السابقاملرج( 9)
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ولكون لويس هنواك صوورة مشخصوة  ،، ويقوال لوه كوذا، وافعول كوذاوميكن أن يسومع صووتاً 
 .(1)"وال مثيل سبحانه وتعاىل يراها تشبه شيئا من املخلوقات؛ ألنه سبحانه ليس له شبيه

 
 : وهيةتوحيد األل: رابعاا 

موون األدلووة علووى تفوورده باأللوهيووة تفوورده بالربوبيووة واخللووق، وقهووره لميووع  kيووذكر اهلل 
  .(2)-النوم–املخلوقات وأنه املالك املتصرف يف مجيع املخلوقات ومنها هذه اآلية الكونية 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ژ : قال تعاىل

ٹ  ٹ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        

ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  

ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
(3). 

وأرشود موون أراد النوووم  nم النوويب وملوا كووان النوائم مبنللووة امليووت، والنووم أخوووت املووت؛ عل وو
وأن يفوووع أمووره إليووه وأن يوجووه وجهووه إليووه خملصوواً لووه  ،ويسوولم نفسووه إليووه kأن يوودعو ربووه 

نفسوووي إليوووك، وفوضوووت أموووري إليوووك، وألوووأت  اللهوووم أسووولمت»: n، فقوووال (4)عليوووه ويتوكووول
ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك ال ملجوأ وال منجوا منوك إال إليوك، آمنوت 

 .(0)«بكتابك الذي أنللت، وبرسولك الذي أرسلت، فإن مات مات على الفطرة
: عبووواده خبوفوووه ورجووواءه، وهنووواهم عووون األمووون مووون مكوووره فقوووال تعووواىل kوقووود أمووور اهلل 

                                           
كتواح ر يوة اهلل يف املنوام لعمور إبوراهيم، دار ابون : ، وانظور9/398: بون بوازالشويخ عبودالعليل  جمموع فتاو  ومقواالت( 1)

 .38: الوزي، عمان
 .9/136: ، والتحرير والتنوير206، 191: تفسري السعدي: انظر( 2)
 .92-93األنعام:  (3)
 .4/216: 1شعيب األرنا وط، الرسالة بريوت، ط: العباد البن القيم، حتقيقزاد املعاد يف هدي خري : انظر( 4)
بورقم  4/2381صحيح مسولم، كتواح الوذكر والودعا والتوبوة واالسوتغفار، بواح موا يقوول عنود النووم وأخوذ املضوطجع: ( 0)

(2713.) 



512 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ  ژ
ڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ژ : ، وقال تعاىل(1)

 ژڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  
فقود توعود  -النووم–، وفيموا يتعلوق هبوذه اآليوة الكونيوة (2)

: م، فقوال تعواىلمن أمن مكره أن يأتيهم العذاح وهم نوائمون، وهوذا مون مكور اهلل هبو kاهلل 
 ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  ڤ  ژ 

، وقووووال تعوووواىل عوووون أصووووحاح (3)
 ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ژ : النة

(4). 
موون ، ورجوواءه مووع اخلوووف، وأن ال يووأمن فالواجووب علووى العبوود أن جيعوول خوفووه مووع الرجوواء

واألمون مون مكور اهلل كما ال يقونط مون رمحوة اهلل، فواخلوف مون مكور اهلل توحيود وإميوان،   اهلل مكر
 .k(0)ينايف التوحيد؛ ألنه يدل على عدم اخلوف من اهلل 

 
 : اإليمان بالمالئكة: خامساا 

فوإهنم  nأموا غوري النويب  ،(9)وله سوتمائة جنواح pيف اليقظة جربيل  nالنيب رأي 
ڇ  ڇ  ڇ  ژ : قوووال تعووواىل ،مل يوووروا املالئكوووة إال إذا حتوووول املالئكوووة إىل صوووورة بشووورية

 ژڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ
جربيوووول  gبة وقوووود رأ  الصووووحا (7)

p(8). 

                                           
 .170آل عمران:  (1)
 .66األعراف:  (2)
 .67األعراف:  (3)
 .16القلم:  (4)
 .2/71: عانة املستفيد بشرح كتاح التوحيدإ: انظر( 0)
 (.174، برقم )1/128: رة املنتهىدصحيح مسلم، كتاح اإلميان، باح ذكر س( 9)
 .17مرمي:  (7)
 (.03رقم )ب 33: عن اإلميان واإلسالم واإلحسان nصحيح البخاري، كتاح اإلميان، باح سؤال جربيل النيب ( 8)
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، cويودل لوذلك حوديث عبوداهلل بون عمور  (1)أما ر يوة املالئكوة يف املنوام فهوي جوائلة
فرأيت يف النوم كأن ملكني أخذاين فذهبا يب إىل النار، فإذا هي مطوية كطوي البئور، »: nقال 

فلقينووا : أعوووذ بوواهلل موون النووار، قووال: ولوإذا هلووا قرنووان، وإذا فيهووا أنوواس قوود عوورفتهم، فجعلووت أقوو
 .(2)«مل ترع: ملك آخر، فقال

بل نفس ": tوهذا ال يع  وصف حقيقة املالئكة، قال شيخ اإلسالم  ابن تيمية 
الووون واملالئكوووة ال يتصوووورها اإلنسوووان، ويتخيلهوووا علوووى حقيقتهوووا، بووول هوووي خوووالف موووا يتخيلوووه، 

 .(3)ويتصوره يف منامه، ويقظته، وإن كان ما رآه مناسباً ومشاهباً هلا"
 

 : لرسلاإليمان با: سادساا 

 : األنبياء تنام أعينهم وال تنام قلوبهم-1

: عن نفسه nقال  ،(4)أن  أعينهم تنام وقلوهبم ال تنام األنبياء ومما اختص اهلل تعاىل به
 .(0)« إن  عي  تنامان وال ينام قليب »

 : في المنام nرؤية النبي -2

موون رآين يف املنووام فقوود رآين، فووإن الشوويطان ال »: nيب قووال النوو: قووال zعوون أنووس 
 . (9)«يتمثل يب، ور يا املؤمن جلء من ستة وأربعني جلءاً من النبوة

                                           
 .74-1/73الهمية: ، وبيان تلبيس 12/228للبغوي:  شرح السنة: انظر( 1)
، بوووورقم c :4/1627، بوووواح موووون فضووووائل عبووووداهلل بوووون عموووور gصووووحيح مسوووولم، كتوووواح فضووووائل الصووووحابة ( 2)

(2476.) 
 .1/74الهمية: بيان تلبيس ( 3)
(، وشورح 3073، بورقم )983: تنوام عينوه وال ينوام قلبوه nصحيح البخاري، كتاح املناقب، باح كوان النويب : انظر( 4)

 .1/92: ، ومدار  السالكني9/076: ، وفتح الباري3/74: ووي على مسلمالن
يف الليول وأن الووتر ركعوة وأن الركعوة  nصحيح مسلم، كتاح صالة املسافرين، باح صالة الليل وعدد ركعات النويب ( 0)

 (.738، برقم )1/036: صالة صحيحة
 (.9664برقم ) 1337: ناميف امل nصحيح البخاري، كتاح التعبري، باح من رأ  النيب ( 9)
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مووون رآين يف النووووم فقووود رآين، فإنوووه ال » :nقوووال رسوووول اهلل : قوووال cعووون جوووابر  و
 .(1)« ينبغي  للشيطان أن يتشبه يب

يُور  يف املنوام وأن مون رآه فقود رآه حقيقوة  nفقد دلت هذه األحاديث علوى أن النويب 
 .(2)فإن الشيطان ال يتمثل به

 
 : نبياء وحيرؤيا األ -3

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ژ : pقال تعاىل عن إبراهيم 

ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت   جث  مث  ىث  يث  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        حج   

ژٺ  ٺ  
(3). 

 ،أنوه رأ  يف املنوام أنوه يوذبح ابنوه pعون إبوراهيم  kفهذه اآلية إخبار مون اهلل 
ٻ  ٻ    ٱژ أن هوووذه ر يوووا حوووق حيوووث أن إبوووراهيم سوووعى لتنفيوووذ ر يووواه  kمث بوووني اهلل 

 .(4)أن إبراهيم قد صدق هذه الر يا kأخرب اهلل ف  ژٻ     
 
 : الرؤيا الصالحة-4

تووووأيت كفلووووق إذا رأ  الر يووووا  nالر يووووا الصوووواحلة، فكووووان  كووووان أول مووووا بوووودئ بووووه الوووووحي
وأخورب عليوه الصوالة والسووالم  فكوان ذلوك إرهاصوا للنبووة ومتهيودا هلووا ملودة سوتة أشوهر، ،(0)الصوبح

                                           
 (.2298برقم ) 4/1779: من رآين يف املنام فقد رآين: nصحيح مسلم، كتاح الر يا، باح قول النيب ( 1)
 .380-12/384: فتح الباريو ، 2/393: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: انظر( 2)
 .130-132الصافات:  (3)
 .7/28ابن كثري: وتفسري ، 1/461: األمساء والصفات للبيهقي: انظر( 4)
 (.3برقم ) n :21صحيح البخاري، كتاح بدء الوحي، باح كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ( 0)
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الر يوا الصواحلة يراهووا »: nولوذا قووال  ة جولء موون سوتة وأربعوني جوولءاً مون النبووة؛يوا الصواحل  أن الر 
 .(1)« من النبوة الرجل الصاحل أو تر  له جلء من ست وأربعني جلءاً 

تنمووه أو شوور ليحووذر إشووعار للمووؤمن خبووري سوويقع ليغوفيهووا فالر يووا الصوواحلة موون املبشوورات 
 .(2)منه

 
 : اإليمان باليوم اآلخر: سابعاا 

عليهم - رسلهأخربت به جميع ما أخرب اهلل به أو من اإلميان باليوم اآلخر اإلميان 
من األدلة على ذلك وعلى صدق  –  kمن البعث واللاء، وقد بني اهلل  -الصالة والسالم

ٿ  ٿ      ژ: قال تعاىل ،(3)النوم سباتًا أي راحة لألبدانأنه سبحانه جعل  ما جاءت به الرسل

ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

 .(4) ژگ  گ      ڳ  
عووول اهلل سوووبحانه يف املسوواء والصوووريورة إىل النووووم مبنللوووة املووووت واملصوووري إىل اهلل، وهلوووذا ج"ف

 .(0)"النوم واالنتباه بعده دليال على البعث والنشور ألن النوم أخو املوت واالنتباه نشور وحياة
أن النوووة ال نووووم فيهوووا بإمجووواع ": ومموووا يتعلوووق أيضووواً هبوووذه اآليوووة الكونيوووة مووون أموووور اآلخووورة

                                           
 (.2293، برقم )4/1784: صحيح مسلم، كتاح الر يا( 1)
  عنوود أهوول السوونة والماعووة واملخووالفني   ، والوور 7/401: ، وشوورح النووووي علووى مسوولم12/393: فووتح البوواري: انظوور( 2)

 .229: 1، الرياع، طأشبيليابن رفاع العتييب، كنوز لسهل 
 .16/171: تفسري القرطيبانظر:  (3)
 17 - 9: ( النبأ4)
 .639: تفسري السعدي: ، وانظر13/437: حاشية ابن القيم على سنن أيب داود( 0)
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 .(1)املسلمني"
 

 : صفة الشيطان: ثامناا 

 ، عون عبود اهلل(2)صوبح ومل يصولأيف أذن من نام حىت أن الشيطان يبول  nأخرب النيب 
موا زال نائموا حوىت أصوبح، موا قوام : رجول فقيول nذكور عنود النويب  »: ، قالz بن مسعود

 .(3)«بال الشيطان يف أذنه: إىل الصالة، فقال
 .(4)فيستفاد منه وقت بول الشيطان

 ،أن الشيطان يأيت اإلنسان عند النوم فينومه حىت ال يقوول األذكوار nكما أخرب النيب 
خلتوووان مووون حووووافظ »: nقوووال رسوووول اهلل : ، قوووالc هلل بووون عمووورو بووون العوووواصعووون عبووود ا

: ومووا مهووا يووا رسووول اهلل؟ قووال: قووالوا «وموون يعموول هبمووا قليوول ،عليهمووا، أدخلتوواه النووة، ومهووا يسووري
دبووووور كووووول صوووووالة مكتوبوووووة عشووووورا، عشووووورا، وإذا أويوووووت  إىل أن حتمووووود اهلل وتكوووووربه وتسوووووبحه يف »

مضووجعك تسووبح اهلل وتكووربه وحتمووده مائووة موورة، فتلووك مخسووون ومائتووان باللسووان، وألفووان ومخووس 
كيوف مون يعمول : قوالوا «ومخوس مائوة سويئة ؟ يكم يعمل يف اليوم والليلة ألفنيمائة يف امليلان، فأ
صووالته، فيوذكره حاجووة كوذا وكووذا، فوال يقوهلووا، جيويء أحوودكم الشويطان يف  »: هبموا  قليول ؟ قووال

 .(0)«يعقدهن بيده nورأيت رسول اهلل : قال، ويأتيه عند منامه، فينومه، فال يقوهلا
قووال : قووال z أيب قتووادة عوون أبيووهإن احللووم موون الشوويطان، عوون  nكمووا أخوورب النوويب 

حلما خيافه فليبصوق  الر يا الصاحلة من اهلل، واحللم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم»: nالنيب 

                                           
 .1/13: مفتاح دار السعادة( 1)
 .3/28: فتح الباري: انظر( 2)
 (.1144، برقم )229: ، باح إذا نام ومل يصل بال الشيطان يف أذنهجدالتهصحيح البخاري، أبواح ( 3)
 .3/28: فتح الباري( 4)
، 11/41: (، ومسووند اإلمووام أمحوود0393بوورقم ) 049: سوونن أيب داود، كتوواح األدح، بوواح يف التسووبيح عنوود النوووم( 0)

 .3/600: أيب داودصحيح سنن : حديث حسن لغريه، وصححه األلباين. انظر: (، وقال حمققه9468برقم )
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 . (1)«عن يساره، وليتعوذ باهلل من شرها فإهنا ال تضره
والتهويوول وغووري ذلووك،  وإضووافة احللووم إىل الشوويطان مبعووىن أهنووا تناسووب صووفته موون الكووذح

  .(2)خبالف الر يا الصادقة فأضيفت إىل اهلل إضافة تشريف وإن كان الكل خبلق اهلل وتقديره
 

                                           
 (.3262برقم ) 926: صحيح البخاري، كتاح بدء اخللق، باح صفة إبليس وجنوده( 1)
 .12/363: فتح الباري( 2)
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 : -النوم– المخالفات العقدية المتعلقة بهذه اآلية الكونية

 : ترك النوم تعبداا : أوالا 

والظون أن ذلوك مون  ، ترك النووم تعبوداً،من املخالفات العقدية املتعلقة هبذه اآلية الكونية
 .n (1)وأنكره النيب  kالقربات، وهذا أمر مل يشرعه اهلل 

عوون عملووه يف السوور؟ فقووال سووألوا  nأن نفوورا موون أصووحاح النوويب »: z عوون أنووس
ال أتووولو  النسووواء وقوووال بعضوووهم ال آكووول اللحوووم، وقوووال بعضوووهم ال أنوووام علوووى فوووراش، : بعضوووهم

وا كوذا وكوذا ؟ لكو  أصولي وأنوام، وأصووم وأفطور، موا بوال أقووام قوال: فحمد اهلل وأئىن عليه، فقوال
 .(2)«وأتلو  النساء، فمن رغب عن سنيت فليس م 

 
 : االعتماد على الرؤى في األحكام: ثانياا 

النويب  أ  فيهواوإن كانوت ر –؛ ولكون هوذه الر يوا (3)مون املبشورات سبق أن الر يا الصواحلة
n حكوووام، وخيوووالف هبوووا أحكوووام الشوووريعة دون أن يعرضوووها علوووى فوووال جيووووز أن يؤخوووذ منهوووا األ

 .(4)الكتاح والسنة
موا لون تضولوا بعوده تركوت فويكم »: nالنويب خموالف لقوول  أخذ األحكام من املنامواتف

بكتوواح اهلل وسوونة التمسووك  النجوواة موون الضوواللة يف nفجعوول  (0)« إن اعتصوومتم بووه كتوواح اهلل

                                           
 .3/1234: ، ومعار  القبول6/130: فتح الباري: انظر( 1)
لنكاح، صحيح مسلم، كتاح ا، و (0393برقم ) 1330: صحيح البخاري، كتاح النكاح، باح الرتغيب يف النكاح( 2)

 .13/273(، 1431برقم ) 2/1323ليه: باح استحباح النكاح ملن تاقت نفسه إ
: حمموود حجووي، دار الغوورح، بووريوت: ، والووذخرية للقوورايف، حتقيووق430، 12/331: فووتح البوواري: انظوور، و 011ص:  (3)

13/273. 
 .4/289: املدخل البن احلا ، مكتبة دار الرتاث: انظر( 4)
 (.1218، برقم )n :2/889ا، باح حجة النيب صحيح مسلم، كتاح احل( 0)
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 .(1)ومن اعتمد على ما يراه يف نومه فقد زاد هلما ثالث ، فقط ال ثالث هلما  nرسوله 
األحكام الشرعية فإن سووغتها عمول مبقتضواها وإال "فعلى من رأ  ر يا أن يعرضها على

األحكوووام وإمنوووا فائووودهتا البشوووارة أو النوووذارة خاصوووة وأموووا اسوووتفادة  ،وجوووب تركهوووا واإلعوووراع عنهوووا
 .(2)"فال

 .يف األذان zأما الر   اليت رآها الصحابة وُعمل هبا كر يا عبداهلل بن زيد 
فكانوت  ،(3)«لقود أراك اهلل حقوا إهنوا لر يوا حوق »: وقوال ،ملا مسعهوا أقرهوا nفإن النيب 

 .(4)سنة تقرير كما يقرر بعض الناس على بعض األفعال
 

                                           
 .4/287انظر: املدخل: ( 1)
 .2/78: مان، مكتبة التوحيد، املنامة: مشهور بن حسن آل سلاالعتصام للشاطيب، حتقيق( 2)
صووحيح سوونن أيب : (، وصووححه األلبوواين، انظوور466، بوورقم )77: سوونن أيب داود، كتوواح الصووالة، بوواح كيووف األذان( 3)

 .1/68: داود
 .2/76: فتح الباري: انظر( 4)
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 األحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه اآلية الكونية: 
 ورد يف هذه اآلية الكونية عدد من األحاديث املوضوعة والضعيفة واملتعلقة بالعقيدة، ومنها:

 

 هل ينام اهلل؟p:  ما وقع يف نفس موسى-1

على املنرب،  pحيكي عن موسى  nمسعت رسول اهلل : قال z عن أيب هريرة
هول ينوام اهلل؟ فأرسوول اهلل إليوه ملًكوا فأرقووه ثالثًوا مث أعطواه قووارورتني : وقوع يف نفوس موسووى»: قوال

فجعووول ينوووام تكووواد يوووداه تلتقيوووان فيسوووتيقظ » :. قوووال«يف كووول يووود قوووارورة وأموووره أن حيوووتفظ هبموووا
: قووال «فيحووبس إحوودامها علووى األخوور ، حووىت نووام نومووة فاصووطفقت يووداه فانكسوورت القارورتووان

 .(1) «أن اهلل لو كان ينام مل تستمسك السماء واألرع: kضرح اهلل له مثال »
 
 : الدجال تنام عيناه وال ينام قلبه-2

ذات يوووم صووفة الوودجال،  nسووول اهلل وصووف ر : ، عوون أبيووه قووالz أيب بكوورةعوون 
ميكووث أبوووا الوودجال ثالثووني سوونة ال يولوود هلمووا، مث يولوود هلمووا ابوون مسوورور  »: وصووفة أبويووه، قووال

 .(2)«أقل شيء نفعا وأضره، تنام عيناه، وال ينام قلبه ،خمتون
 
 

                                           
 .242: سبق خترجيه( 1)
، ومؤمل بن -وهو ابن جدعان -لضعف علي بن زيد ضغيفإسناده  : ، وقال حمققه103/ 34: أمحد اإلمام مسند (2)

 .16/234: البداية والنهاية: . انظر"منكر جداً ": ، وقال ابن كثريإمساعيل
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 : النبات في اللغة 

النوووون والبووواء والتووواء أصووول واحووود يووودل  علوووى منووواء  يف مووولروع، مث يسوووتعار. فالن بوووت : نبوووت
، يقال نو ب ت. وأنو ب ت ت  األرع. ونو ب ت  الش جر    غ رسُته.: معروف 

ووري جم وومووا أ نو ب ووت  اهلل يف األ رع فهووو نو ب وو كوول  و  ووه، يقووالت  والن بوواُت ف ع لُووه، وجي  أ نو ب ووت  : ر  امس 
 .(1)اهللُ الن بات إ ن باتاً وحنو ذلك

 
 : وفي االصطالح

، من أمثلتها نوع 303،333هي جمموعة رئيسية من الكائنات احلية، تشتمل على حنو 
 األشجار واألزهار واألعشاح والشجريات واحلشائ . 

لطريقووووة حصوووووهلا علووووى غووووذائها. وتعوووورف جيمووووع  تقسووووم النباتووووات إىل جمموووووعتني تبعوووواً و 
النباتات اخلضراء بأهنا ذاتية التغذية، حيث حتتوي على خيضور )كلوروفيل(، ميكنها من اقتنواص 

سووتخدامه يف إنتووا  الغووذاء، واملووواد األخوور  الوويت حتتووا  إليهووا يف النمووو. وتعوورف ضوووء الشوومس وا
األنووواع األخوور  موون النباتووات بأهنووا غووري ذاتيووة التغذيووة، وتفتقوور إىل اليخضووور )الكلوروفيوول(، وال 

 .(2) يةتستطيع إنتا  غذائها، وقد تكون متطفلة، أو رم  
 .(4)( حديثاً 01يف السنة يف ) وورد، (3) ( مواضع4وقد ورد لفظ النبات يف القرآن يف )

 :(0)وذكر بعض املفسرين أن النبات يف القرآن على أربعة أوجه

 ژڄ  ڄ  ژ : ومنه قوله تعواىل .النبات بعينه: أحدها
ۉ  ژ: ، وقولوه تعواىل(1)

                                           
 .9/4317: ن العرح، لسا0/378: معجم مقاييس اللغة: ( انظر1)
 .20/93/83: املوسوعة العربية العاملية: ( انظر2)
 .893: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: ( انظر3)
 .4: فهرس األحاديث الكونية والطبية: انظر( 4)
 .081: نلهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر: ( انظر0)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9
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 ژۉ    ې  ې  ې  ې  
(2). 

 ژڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ : ومنه قوله تعاىل ،اإلخرا : والثاين
(3). 

 ژچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ژ : ومنه قوله تعاىل ،اخللق: والثالث
(4). 

 ژۈئ  ۈئ  ېئ  ژ : ومنه قوله تعاىل ،الرتبية: الرابع
(0). 

 

                                           
== 
 .23املؤمنون:  (1)
 .28-27عبس:  (2)
 .291البقرة:  (3)
 .17نوح:  (4)
 .37آل عمران:  (0)
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 : -النبات –الدالئل العقدية لآلية الكونية 

النباتوووات وإنباهتوووا وإخراجهوووا مووون األرع وإمثارهوووا، يف كثوووري مووون آيوووات القووورآن  ورد ذكووور
 ، وخصوصاً اآليات املكية.الكرمي

يوووة اخللوووق رد تعوووداد نعوووم اهلل فحسوووب، إمنوووا جووواء يف آيوووات تووورتبط بعملجملووو"وهوووذا مل يكووون
واإلحيوواء والبعووث والنشووور، ويف آيووات حتووض النوواس علووى التبصوور والتأموول، والتعقوول والتوودبر، ويف 
آيات تبطل ما ينكره الكافرون من قودرة اهلل علوى اإلحيواء وخلوق احلوي مون امليوت، وبعوث النواس 

 .(1)"من قبورهم بعد موهتم وهالكهم
ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ : اهلل تعوووووواىلقووووووال 

 ژڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  
(2) . 

الثمار كيف نوعها اخلالق يف أحجامها وأشكاهلا وألواهنا ومن يتأمل يف هذه النباتات و 
ں  ں      ڻ  ژ : وروائحها ومذاقها، وهي يف بقعة واحدة، وتسقى مباء واحد. قال تعاىل

ھ  ھ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ 

 ژے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
(3). 

 : فإنه سري 
  عجائووووووووووووووُب ال تنتهووووووووووووووي يف النبووووووووووووووات

 
   ت ووووووووووووود ل  علوووووووووووووى اخلوووووووووووووالق املقتووووووووووووودر

(4). 
يصولح فهذا النبات يغذي، وهوذا  ": مبيناً شأن هذه اآلية الكونيةtقال ابن القيم  

الغذاء، وهذا ينفذه، وهذا يضعف، وهذا سوم قاتول، وهوذا شوفاء مون السوم، وهوذا ميورع، وهوذا 
                                           

حياة النبات يف ضوء القرآن والسنة والعلم احلديث، لكمال الدين البتانوين، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن ( 1)
 : والسنة

www.quran-n.com/firas/arabicold/print-details.php?page=show-det8&id=733 

 .36فصلت:  (2)
 .4الرعد:  (3)
 .496: 1، طدار القلم دمشق ،براهني وأدلة إميانية لعبد الرمحن حسن حبنكه امليداين: انظر (4)
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عمواق أدواء من املرع، وهوذا يوربد، وهوذا يسوخن، وهوذا إذا حصول يف املعودة قموع الصوفراء مون 
العوروق، وهوذا إذا حصول فيهوا ولود الصوفراء واسوتحال اليهوا، وهوذا يودفع الوبلغم والسووداء، وهووذا 

ل اليهما، وهذا يهيا الدم، وهذا يسكنه، وهذا ينوم، وهذا مينع النوم، وهوذا يفورح، وهوذا يستحي
ىل غووري ذلووك موون عجائووب النبووات الوويت ال تكوواد ختلووو ورقووة منووه والعوورق وال مثوورة موون إجيلوب الغووم 

 .ل البشر عن االحاطة هبا وتفصيلهامنافع تعجل عقو 
الضوووئيلة الضوووعيفة الووويت ال يكووواد البصووور  ىل جمووواري املووواء يف تلوووك العوووروق الرقيقوووةإوانظووور 

ىل فوووق، مث ينصوورف يف إيوودركها إال بعوود حتديقووه، كيووف يقووو  قسووره واجتذابووه موون مقووره ومركووله 
 .ىل غاية ال يناهلا البصرإتلك اجملاري حبسب قبوهلا وسعتها وضيقها، مث تتفرق وتتشعب وتدق 

حووال النوني املغيوب أتنقول ىل حوال كإىل تكون محل الشجرة، ونقلته مون حوال إمث انظر 
حسون اخلوالقني، بينوا تراهوا حطبوا أبصار تر  العجب العجاح، فتبارك اهلل رح العاملني، و عن األ

حسووون كسووووة، مث سووولبها تلوووك أقائموووا عاريوووا ال كسووووة عليهوووا إذ كاسوووها رهبوووا وخالقهوووا مووون اللهووور 
هوا ضوعيفا ضوئيال بعود وىل، مث اطلع فيهوا محلثبت من األأوكساها من الورق كسوة هي  ،الكسوة

فات، مث سواق خر  ورقها صيانة وثوبا لتلك الثمرة الضعيفة لتستجب به من احلر والربد واآلأن أ
موه، أىل تلك الثمار رزقها وغذاها يف تلك العروق واجملاري فتغذت به كما يتغذ  الطفول بلبوان إ

لذيووذ   ذلووك الوو  المث رباهووا ومناهووا شوويئا فشوويئا حووىت اسووتوت وكملووت وتنوواهى ادراكهووا، فووأخر 
 .اللني من تلك احلطبة الصماء

هوووذا وكوووم هلل مووون آيوووة يف كووول موووا يقوووع احلوووس عليوووه ويبصوووره العبووواد وموووا اليبصووورونه، تفوووىن 
 .(1)"حاطة هبا ومجيع تفاصيلهاعمار دون اإلاأل

 

 : توحيد الربوبية: أوالا 
ومن ينهما، ني سبحانه قدرته العظيمة على خلق السموات واألرع، وما فيهما وما بب

ھ   ھ  ھ    ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ : ذلك النباتات فقال تعاىل

                                           
 .1/339: ( مفتاح دار السعادة1)
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ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې  ې  ې  

ژې
(1). 
ني سبحانه وتعاىل أن هذا الذي ذكره يف اآليوة هوو خلقوه سوبحانه وتقوديره وحوده ال مث ب

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ژ : فقووووووال ،(2)شووووووريك لووووووه يف ذلووووووك

 ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
(3). 

ڻ  ۀ  ۀ  ڱ  ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ژ : وقال تعاىل

ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  

ژڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  
(4). 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ژ: وقوووووووووووال تعووووووووووواىل

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   

 ژکک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
(0). 

ومووون ذلوووك –وموووا بينهموووا وموووا فيهموووا  واألرعخلوووق السوووماوات هوووو الوووذي kفووواهلل
 ،وأنوه وحوده املتصورف املودبر هلمواباحلق، ليسوتدل هبموا العبواد علوى عظموة خالقهموا،  -النباتات

 .k(9)وفيها أيضاً بيان كمال قدرة اخلالق 
اجتمعووت البشوورية مجيعووا علووى صووناعة شووجرة واحوودة موون العوودم ملووا اسووتطاعت، بوول لووو ف

 دة، بل بذرة واحدة.غصنا واحدا، بل ورقة واح

                                           
 .13: لقمان (1)
 .3/347، 9/333: تفسري ابن كثري: انظر( 2)
 .11لقمان:  (3)
 .141األنعام:  (4)
 .11-13النحل:  (0)
 .439: ، وتفسري السعدي3/337: ريتفسري ابن كثانظر: ( 9)
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ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ژ : فهو سبحانه

ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ    

 ژۉ  ۉ  ې  
(1).  

 
 : البركة

عبود اهلل بون عمور عن بعض النباتات أهنا مباركة ومن ذلك النخلة، فعون  nالنيب أخرب 
c بينووووا حنوووون عنوووود النوووويب : قووووالn  جلوووووس إذا أيت جمووووار خنلووووة فقووووال النوووويبn :« إن موووون

هوي النخلوة يوا رسوول : الشجر ملا بركته كربكوة املسولم، فظننوت أنوه يعو  النخلوة، فوأردت أن أقوول
 .(2)«هي النخلة: nاهلل، مث التفت فإذا أنا عاشر عشرة، أنا أحدثهم فسكت، فقال النيب 

 .(3)« من الشجر شجرة تكون مثل املسلم، وهي النخلة»: nوقال 
أحواهلوا، فمون حوني تطلوع إىل موجودة يف مجيع أجلائها، مسوتمرة يف مجيوع  وبركة النخلة"

أن تيبس تؤكل أنواعا، مث بعد ذلك ينتفوع جميوع أجلائهوا، حوىت النوو  يف علوف الودواح والليوف 
خيفى، وكذلك بركة املسلم عامة يف مجيع األحوال، ونفعه مسوتمر لوه  يف احلبال وغري ذلك مما ال

 .(4)"ولغريه حىت بعد موته
 
 
 : توحيد األسماء والصفات: ثانياا 

                                           
 .66األنعام:  (1)
 (،0444، برقم )1370: ، كتاح األطعمة، باح أكل المارصحيح البخاري (2)
 (.0448، برقم )1370: صحيح البخاري، كتاح األطعمة، باح بركة النخل( 3)
 .140/ 1: فتح الباري (4)
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 : كالم اهلل-1

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   ژ

 ژجب  حب  خب   مب    يئحئ  مئ       ىئ
(1). 

املوووؤمن الوووذي يقووورأ مثووول »: nقوووال رسوووول اهلل : قوووال zعووون أيب موسوووى األشوووعري 
القرآن، مثل األترجة، رحيها طيب وطعمها طيب، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القورآن، مثول التمورة 

رحيهوا طيوب وطعمهوا مور،  ال ريح هلا وطعمها حلو، ومثل املنافق الوذي يقورأ القورآن مثول الرحيانوة
 .(2)«ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر

 يف احلديث هبذه النباتات. nالنيب  فمثل
أن الوووتالوة غوووري املتلوووو، فوووالتالوة عمووول العبووود، وهوووي "دليووول علوووىأيضوووا يف هوووذا احلوووديث و 

هبووذه  tمنوولل غووري خملوووق، وهلووذا بوووح البخوواري  kخملوقووة، وأمووا املتلووو، فهووو كووالم اهلل 
أمووا املتلووو، فهووو  ال جتوواوز حنوواجرهم" فوودل علووى أن تووالوة القووارئ عموول لووه. ": الرتمجووة حووىت قووال

. والنوواس يتفوواوتون يف الووتالوة فهووي أعموواهلم، وأعموواهلم خملوقووة، (3)كووالم اهلل يقوور ه الوورب والفوواجر"
 .(4)وأما كالم اهلل فمنلل غري خملوق

 
 : التسبيح-2

أحوال املشركني تنليها عن كل ما ال يليق بإهليته وأعظمه  يسبح اهلل نفسه وينلهها عن
ظهري، أو عوين، أو وزير، أو صاحبة، أو ولد، أو مس  يٌّ، أو ه يكون له أو أن  ،(0)اإلشراك به

                                           
 .27لقمان:  (1)
صوووحيح (، و 0323بووورقم ) 667، بووواح فضووول القووورآن علوووى سوووائر الكوووالم: صوووحيح البخووواري، كتووواح فضوووائل القووورآن( 2)

 (.767، برقم )1/046: مسلم، كتاح صالة املسافرين وقصرها، باح فضيلة حافظ القرآن
 .1/233: عبدالعليل الراجحي، مطبوع باحلاسب اآليلشيخ ، لمن صحيح البخاري شرح كتاح التوحيد: انظر( 3)
 .2/931: للغنيمان من صحيح البخاري شرح كتاح التوحيد: انظر( 4)
 .23/10: التحرير والتنوير( 0)
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، ويذكر يف ذلك خلق (1)شبيه، أو مثيل يف صفات كماله ونعوت جالله، أو يعجله شيء يريده
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  ژ : النباتات، قال تعاىل

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ    ۀۀ  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

 ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭ  
(2). 

: بعض األدلة على األلوهية والقدرة والبعث يف قوله تعاىل kوملا ذكر اهلل 
ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ      ژ

 ژہ  ہ   ھ  ھ    ھ   ھ         ہ  ہ
فهو سبحانه املتفرد خبلق النباتات وما  .(3)

سبيحه وتنلييه عن يسره من احلرث واللرع، وأنه لو شاء لعله حمطما ال نفع فيه وال رزق، أمر بت
 ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ : قال تعاىل ،(4)مجيع النقائص

(0). 
 
 : توحيد األلوهية: ثالثاا 

يوووذكر ويعووودد مووون دالئووول إنفوووراده  -تعووواىل-أن اهلل  (9)األرع: سوووبق يف املبحوووث السوووابق
الداللووة علووى املشووركني إلفووراد ممووا هووو مشوواهد وأضووح  -يف األرع وغريهووا  –بالتصوورف واخللووق 

 .(7)بالعبادةkاهلل

                                           
 .960: تفسري السعدي( 1)
 .39-33 :يس (2)
 .97-93: الواقعة (3)
 .17/222: تفسري القرطيب: انظر( 4)
 .74: الواقعة (0)
 .363ص: ( 9)
 .7/369: تفسري ابن كثري: وانظر ،17/07، 24/186: ( التحرير والتنوير7)
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ژ : قوووال تعووواىل

 ژک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
(1). 

دالووة علووى وحدانيووة اهلل ألن هووذا الصوونع احلكوويم ال يصوودر  وتنوعهووا النبوواتفخلووق هووذه "
 .(2)"إال عن واحد ال شريك له
تفاصيل ما به يعرف ويتعني أنه اإلله املعبود وأن عبادته هي احلق "وقد ذكر اهلل يف

ڇ  ڍ  ڍ  ژ : فقالواألشجار  خلق النبات (3)"وعبادة ما سواه هي الباطل

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   

 ژگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  
(4). 

ربه ومعبوده كان من ضمن إجابته أنه الذي خلق األزوا  وملا سأل فرعون موسى عن 
ىب  يب  جت  حت     خت  مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  ژ : (0)من النبات

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  جح  مح  جخ  حخ  مخ      جس  حس   

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    

 ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  
(9). 

 

 : اإليمان بالمالئكة: رابعاا 
موون اإلميووان باملالئكووة اإلميووان بأعموواهلم الوويت وكلهووم اهلل هبووا، وموون ذلووك ميكائيوول املوكوول 

                                           
 .6-7: شعراءال (1)
 .133/ 16: التحرير والتنوير (2)
 .937: تفسري السعدي( 3)
 .93: النمل (4)
 .293، 11/234: تفسري القرطيب: انظر( 0)
 .04-46: طه (9)
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 .(1)بالنبات
 جوابرأن املالئكة تتأذ  من بعوض النباتوات كموا يتوأذ  بنوو آدم، فعون  nوأخرب النيب 

z  عوون النوويبn البصوول  موون أكوول: وقووال موورة -الثوووم–موون أكوول موون هووذه البقلووة »: قووال
وهووذا "،(2)«والثوووم والكووراث، فووال يقووربن مسووجدنا؛ فووإن املالئكووة تتووأذ  ممووا يتووأذ  منووه بنووو آدم

 .(3)"هذه الروائح يدل على أن املالئكة تُنله عن
 

 : اإليمان بالكتب: خامساا 

ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب   ىب  ژ : قال تعاىل

يب  جت  حت  خت    مت  ىت  يت  جث  مث   ىث    يثحج  مج     جح  مح  جخ  

 ژحخ  مخ  
(4).  
حالووة إنوولال القووورآن واهتووداء املووؤمنني بووه والوعووود بنموواء ذلووك االهتوووداء، "kفمثوول اهلل 

حبالة إنلال املطور ونبوات الولرع بوه واكتمالوه. وهوذا التمثيول قابول لتجلئوة أجلائوه علوى أجولاء احلالوة 
 : املشبه هبا

نوولال القوورآن إلحيوواء القلوووح، وإسووالك املوواء ينووابيع يف فووإنلال املوواء موون السووماء تشووبيه إل
األرع تشوبيه لتبليووغ القوورآن للنواس، وإخوورا  الوولرع املختلوف األلوووان تشووبيه حلوال اخووتالف النوواس 

 من طيب وغريه، ونافع وضار، وهيا  اللرع تشبيه لتكاثر املؤمنني بني املشركني.
كري حبالووة املمووات واسووتواء النوواس فيهووا مث جيعلووه حطامووا فهووو إدمووا  للتووذ : وأمووا قولووه تعوواىل

: إىل قولوووووه ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ : مووووون نوووووافع وضوووووار. ويف تعقيوووووب هوووووذا بقولوووووه

                                           
 .1/130والبداية والنهاية:  ،1/283: شرح الطحاوية، و (2483، برقم )1/274: مسند اإلمام أمحد: انظر( 1)
، بورقم 1/364: اً أو حنوهاثكل ثوماً أو بصاًل أو كراد ومواضع الصالة، باح هني من أساجصحيح مسلم، كتاح امل( 2)

(094) 
 .2/466انظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم: ( 3)
 .21: اللمر (4)
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 .(2)"إشارة إىل العربة من هذا التمثيل، (1) ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ
بوه مون اهلود  والعلوم كمثول الغيوث الكثوري مثول موا بعثو  اهلل »: n يبويف معناه قول الن

فأنبتووت الكووأل والعشووب الكثووري، وكووان منهووا أجووادح  أصوواح أرضووا فكووان منهووا نقيووة قبلووت املوواء
، وأصوواح منهووا طائفووة أخوور  إمنووا هووي أمسووكت املوواء فنفووع اهلل هبووا النوواس فشووربوا وسووقوا وزرعوووا

م قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل، فذلك مثل مون فقوه يف ديون اهلل ونفعوه موا بعثو  اهلل بوه فعل و
 .(3)«رأسا ومل يقبل هد  اهلل الذي أرسلت بهم، ومثل من مل يرفع بذلك وعل  

 
 : اإليمان بالرسل: سادساا 

من اإلميان بالرسل اإلميان باآليات اليت أيد اهلل هبا رسله، ومن تلك اآليات اليت أظهرهوا 
 انقياد األغصان واألشجار له عند قضاء حاجته. nلنبيه حممداً kاهلل

نللنووا واديووا أفوويح، فووذهب رسووول حووىت  nسوورنا مووع رسووول اهلل : قووال zفعوون جووابر 
فلووم يوور شوويئا يسووترت بووه،  nيقضووي حاجتووه، فاتبعتووه بووإداوة موون موواء، فنظوور رسووول اهلل  nاهلل 

إىل إحودامها، فأخوذ بغصون مون أغصواهنا،  n، فانطلق رسوول اهلل فإذا شجرتان بشاطئ الوادي
انقووادي علووي بووإذن اهلل، فانقووادت معووه كووالبعري املخشوووش الووذي يصووانع قائووده، حووىت أتووى : فقووال

دت معوووه  انقوووادي علوووي بوووإذن اهلل، فانقوووا: الشوووجرة األخووور ، فأخوووذ بغصووون مووون أغصووواهنا، فقوووال
التئموا علوي بوإذن  :فقوال -يعو  مجعهموا-ف مما بينهموا ألم بينهموا كذلك، حىت إذا كان باملنص  
بقوريب فيبتعود،  nرسوول اهلل  حيسفخرجت أحضر خمافة أن : z اهلل، فالتأمتا، قال جابر

مقووبال وإذا الشووجرتان قوود  nفجلسووت أحوودث نفسووي، فحانووت موو  لفتووة فووإذا أنووا برسووول اهلل 
 .(4) "فقامت كل واحدة منهما على ساقافرتقتا، 

                                           
 .23-22: اللمر (1)
 .23/279: التحرير والتنوير (2)
 (.76، برقم )41: صحيح البخاري، كتاح العلم، باح فضل من عل م وعل م( 3)
 (.3312، برقم )4/2339: م، كتاح اللهد والرقائق، باح حديث جابر الطويل وقصة أيب اليسرصحيح مسل (4)
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خيطوب  nكوان النويب »: قوال cعن ابن عمر  ،n (1)وكذلك حنني الذع للنيب 
 .(2)«إىل جذع، فلما اختذ املنرب حتول إليه، فحن الذع، فأتاه فمسح يده عليه

كان يقوم يوم المعة إىل شجرة أو خنلة،   nأن النيب »: cعن جابر بن عبد اهلل و 
فجعلووا لوه  .إن شوئتم: ، قواليا رسول اهلل أال جنعول لوك منورباً : فقالت امرأة من األنصار أو رجل
 nىل املنووورب فصووواحت النخلوووة صوووياح الصووويب، مث نووولل النووويب إفوووع منوووربا، فلموووا كوووان يووووم المعوووة دُ 

كانوت تبكوي علوى موا كانوت تسومع مون الوذكر : ن، قالسك  فضمه إليه، تئن أنني الصيب الذي يُ 
 .(3)«عندها

 
 : اإليمان باليوم اآلخر: سابعاا 

علوويهم -عنووه رسووله أخووربت جميووع مووا أخوورب اهلل عنووه و بوواليوم اآلخوور اإلميووان موون اإلميووان 
موون األدلووة عليووه إحيوواء األرع بعوود  kموون البعووث والوولاء، وقوود ذكوور اهلل  -الصووالة والسووالم

 .(4)موهتا بالنبات من كل زو  وصنف وهو دليل عقلي مشاهد حمسوس
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ژ : فقوووووووووووووووووووال تعووووووووووووووووووواىل

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ          ڀ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ 

: وقوووال تعووواىل ،(0) ژڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ     
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  گ  گ  ژ 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

                                           
 .4/487: إكمال املعلم بفوائد مسلم: انظر( 1)
 (.3083، برقم )989: صحيح البخاري، كتاح املناقب، باح عالمات النبوة يف اإلسالم( 2)
 (.3084، برقم )989: عالمات النبوة يف اإلسالم ، كتاح املناقب، باحصحيح البخاري (3)
 .10/20، 12/9: تفسري القرطيب: انظر( 4)
 .7-0: احلا (0)
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ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

 .(1) ژڭ   ڭ  ڭ     ڭ  
بالتفكر يف تكو ن احلبوح والثمار اليت هبا طعام اإلنسان، فإن kكما أمر اهلل

گ    گ         ک  ک  ژ: قال تعاىل ،(2)األجساد ختر  من األرع للبعث كما ختر  تلك النباتات

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ    ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

 ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  
(3). 

 .(4)وهذا املعىن كثري يف القرآن، يضرح اهلل مثال للقيامة بإحياء األرع بعد موهتا
يف بيووان كيووف ينبووت املوحوودون بعوود خووروجهم موون النووار وسوورعة ذلووك  nوأخوورب النوويب 

 .(9)يف محيل السيل وشبه ذلك بنبات احل بة ،(0)سنهوح
أموووا أهووول النوووار الوووذين هوووم »: nقوووال رسوووول اهلل : قوووالzاخلووودري  عووون أيب سوووعيد

خبطايواهم ( : أهلها فإهنم ال ميوتون فيها وال حييون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوهبم ) أو قوال
بالشووفاعة، فجوويء هبووم ضووبائر ضووبائر فبثوووا علووى أهنووار فأموواهتم إماتووة حووىت إذا كووانوا فحمووا أذن 

بووة تكووون يف محيوول السوويل، فقووال يووا أهوول النووة أفيضوووا علوويهم، فينبتووون نبووات احل  : النووة، مث قيوول

                                           
 .39-33يس: ( 1)
 .33/133: التحرير والتنوير: انظر( 2)
 .32-17: عبس (3)
 .3/43: تفسري ابن كثري( 4)
 .3/23: شرح النووي على مسلم: انظر( 0)
البقول والعشب تنبت يف الربار  وجوانب السيول ومجعهوا، وأموا محيول السويل فبفوتح احلواء  احلبة بكسر احلاء وهى بلر (9)

 .3/23: شرح النووي على مسلم: . انظروكسر امليم وهو ما جاء به السيل من طني أو غثاء ومعناه حممول السيل
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 .(1)«  قد كان بالبادية nكأن رسول اهلل : رجل من القوم
وهوي  ،شوبه اخلطواطيف الويت علوى السور يووم القياموة بشووك السوعدان nكما أن النيب 

 .(2)شوكة عظيمة مثل ايك من كل الوانب
قيوول يووا رسووول اهلل وموا السوور؟ قووال دحووض مللووة فيووه  »: zفعون أيب سووعيد اخلوودري 

 .(3)«السعدان :خطاطيف وكالليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال هلا
ٱ  ٻ  ژ : وقد ورد يف الكتاح والسنة أن يف النة أشجار ونباتات، قال تعاىل

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ٿ   ٿٿ  ٿ 

 ژڄ  ڃ  ڃ  
(4). 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ : وقال تعاىل عن نعيم أصوحاح اليموني

 ژژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک  ک        
(0). 

 ژژ  ڑ  ڑ     ک     ک  ژ : وقال تعاىل عن النة
(9). 

 ژٻ      ٱ  ٻ  ٻ             ژ : وقال تعاىل
(7). 

إن يف النوة لشوجرة يسوري الراكوب يف »: قوال nعن النويب  zأنس بن مالك وعن 
 .(8)«ظلها مائة عام ال يقطعها

                                           
 (.180، برقم )1/172: م، كتاح اإلميان، باح إثبات الشفاعة وإخرا  املوحدين من النارصحيح مسل (1)
 .1/323: شرح النووي على مسلم: انظر( 2)
 (.183، برقم )1/197: ، كتاح اإلميان، باح معرفة طريق الر يةصحيح مسلم (3)
 .20: البقرة (4)
 .33-27: الواقعة (0)
 .02: الرمحن (9)
 .98: الرمحن (7)
 (.3201برقم ) ،924: ي، كتاح بدء اخللق، باح ما جاء يف صفة النةصحيح البخار  (8)
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 : اإليمان بالقدر: ثامناا 

على كمال   kإلميان بالقدر اإلميان بعلم اهلل وخلقه ومشيئته، وقد نبه اهلل من ا
فيها من التفاوت والفرق ما هو ما و قدرته يف خلقه األشياء املتنوعة املختلفة من الشيء الواحد 

ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ژ : ، قال تعاىلمشاهد معروف

 .(1)ژڭ  ڭہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   
ۀ     (2)ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀژ : وقال تعاىل

ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  

 ژڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  
(3)، 

ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ژ : وقال تعاىل
(4) 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 ژۆ  ۆ  
(0). 

االخوتالف يف أجنواس الثمورات والولروع، يف أشوكاهلا وألواهنوا، وطعومهوا وروائحهوا، "فهذا
 وأوراقها وأزهارها.

ملرارة وذا ع ف وص، وهوذا عوذح فهذا يف غاية احلالوة وذا يف غاية احلموضة، وذا يف غاية ا

                                           
 .27: ( فاطر1)
موا قوام علوى سواق مثول النخول، وقيول : ما انبسط على وجه األرع مثول البطويخ والكورم، وغوري معروشوات: معروشات( 2)

: تفسووري القوورطيب: املعروشووات مووا أثبتووه ورفعووه النوواس، وغووري املعروشووات مووا خوور  يف الوورباري والبووال موون الثمووار. انظوور
 .3/347: تفسري ابن كثري، و 7/68

 .141: األنعام (3)
 .6/282: النخالت والنخلتان جيمعهما أصل واحد، وغري الصنوان املتفرق. انظر: تفسري القرطيب: الصنوان (4)
 .4: الرعد (0)
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وهذا مجع هذا وهذا، مث يستحيل إىل طعم آخر بوإذن اهلل تعواىل. وهوذا أصوفر وهوذا أمحور، وهوذا 
أبوويض وهووذا أسووود وهووذا أزرق. وكووذلك اللهووورات مووع أن كلهووا يسووتمد موون طبيعووة واحوودة، وهووو 

ملون كوان واعيوا،  املاء، مع هذا االختالف الكبري الذي ال ينحصر وال ينضبط، ففوي ذلوك آيوات
وهذا من أعظم الودالالت علوى الفاعول املختوار، الوذي بقدرتوه فواوت بوني األشوياء وخلقهوا علوى 

 .(1) "ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆژ : ما يريد؛ وهلذا قال تعاىل
دليل عقلي على مشيئة الل ه تعاىل، اليت خصصت موا خصصوت منهوا،  أيضاً  تفاوهتا"ويف

حيوووث أوجووودها كوووذلك، وحكمتوووه ورمحتوووه، حيوووث كوووان ذلوووك  بلونوووه، ووصوووفه، وقووودرة الل وووه تعووواىل
االخووتالف، وذلووك التفوواوت، فيووه موون املصوواحل واملنووافع، ومعرفووة الطوورق، ومعرفووة النوواس بعضووهم 

 .(2)"وذلك أيضا، دليل على سعة علم الل ه تعاىل بعضا، ما هو معلوم.
سووووتقلة أن النبووووات إمنووووا خيوووور  بووووإذن اهلل وإرادتووووه، وليسووووت األسووووباح مkوأخوووورب اهلل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ     ڀ       ڀ  ژ : فقوووووووووال تعووووووووواىل، (3)بوووووووووذلك

 ژڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  
(4). 

 
 : منزلة الصحابة: تاسعاا 

وتأييودهم وموآزرهتم  nم للنويب أن مثل الصحابة يف اإلجنيل يف مناصورهتkبني اهلل 
 . له كمأزرة فراخ اللرع لللرع إىل أن يشب ويقو 

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ژ : قال تعاىل

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

                                           
 .3/337، 4/432: تفسري ابن كثري( 1)
 .988: ( تفسري السعدي2)
 .262: تفسري السعدي: انظر( 3)
 .08: األعراف (4)
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ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ
(1)

ڃ  ڃ  چ   چ  چ    

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

 ژڑ  
(2). 

يف أهنوووووم يكونوووووون قلووووويالً مث يكثووووورون  nاهلل ألصوووووحاح حممووووود  وقيوووول هوووووذا مثووووول ضوووووربه
 .(3)ويلدادون

كووووواللرع يف نفعهوووووم للخلوووووق واحتيوووووا  النووووواس إلووووويهم، فقووووووة إميووووواهنم "إن الصوووووحابة: وقيوووول
وأعماهلم مبنللة قوة عوروق الولرع وسووقه، وكوون الصوغري واملتوأخر إسوالمه، قود حلوق الكبوري السوابق 

كوواللرع الووذي أخوور  شووطأه،  موون إقامووة ديوون اهلل والوودعوة إليووه،ووازره وعاونووه علووى مووا هووو عليووه، 
 .(4)"فآزره فاستغلظ
 

 : منهج أهل السنة والجماعة في االستدالل: عاشراا 

 : ضرب األمثال

وقد  ،من منها أهل السنة والماعة يف االستدالل ضرح األمثال للتوضيح والتقريب
هلل وبيان شرف هذه النفقة كمثل حبة مثاًل للذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اkضرح اهلل 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ژ : سبع سنابل، فقال تعاىلأنبتت 

ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ
 (0). 

ن العبوود يشوواهده ببصووره فيشوواهد أوهووذا إحضووار لصووورة املضوواعفة هبووذا املثوول، الووذي كوو"

                                           
 .7/392: أي فراخه. انظر: تفسري ابن كثري: هشطأ (1)
 .26: الفتح (2)
 .7/392: ، وتفسري ابن كثري19/260: تفسري القرطيب: انظر( 3)
 .760: تفسري السعدي (4)
 .291: البقرة (0)
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هوذه املضواعفة ببصووريته، فيقوو  شوواهد اإلميوان مووع شواهد العيووان، فتنقواد الوونفس مذعنوة لإلنفوواق 
 .(1)"ساحمة هبا مؤملة هلذه املضاعفة الليلة واملنة الليلة

اة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزواهلا، بالنبات لحيل عاىل مثالً اهلل سبحانه وت ضرحو 
، مث أصبح هشيماً الذي أخرجه اهلل من األرع من زرع ومثار، على اختالف أنواعها وأصنافها

ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    جب  حب  خب  ژ : فقال تعاىل ،(2)تذروه الرياح

 ژمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج
(3). 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ژ : وقال تعاىل

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې            ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئىئ  ىئ            

ی  جئ  حئ   مئ  ىئ   يئ  جب    حب  خب   مب  ىب        يب   ی  ی  ی 

 ژجت  
(4). 
والوذي ال يقورأ القورآن،  ،موثالً يف بيوان حوال املوؤمن الوذي يقورأ القورآن nضرح النيب  و

واملنووافق الووذي يقوورأ القوورآن والووذي ال يقوورأ القوورآن بووبعض النباتووات وذلووك للتوضوويح والتفريووق بووني 
ثوول املووؤمن الووذي يقوورأ م»: nقووال رسووول اهلل : قووال z عوون أيب موسووى األشووعري، (0)حواهلم

القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب، ومثل املوؤمن الوذي ال يقورأ القورآن مثول التمورة ال 
، ومثوول املنووافق الووذي يقوورأ القوورآن مثوول الرحيانووة رحيهووا طيووب وطعمهووا موور، ريووح هلووا وطعمهووا حلووو

 .(9)« ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر
                                           

 .3/333: تفسري القرطيب: ، وانظر112: تفسري السعدي (1)
 .4/293: ري ابن كثريتفس: انظر( 2)
 .40: الكهف (3)
 .20-24: يونس (4)
 ..1/147: ، وفتح الباري84/ 9: شرح النووي على مسلم: انظر (0)
 .024: سبق خترجيه( 9)
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لبيان تفاوت الناس يف هذه األمور، وأن من كان عنوده  nهذه أمثال ضرهبا الرسول "ف
إميان وقراءة القرآن، وشبهه باألترجة اليت طعمها حلو،  :القرآن فإنه مجع بني خصلتني حممودتني

ورحيهووا طيووب، وشووبه املووؤمن الووذي ال يقوورأ القوورآن بووالتمرة الوويت طعمهووا طيووب ولكوون ال ريووح هلووا، 
والفوواجر الووذي ال يقوورأ القوورآن كالرحيانووة رحيهووا طيووب، ولكوون طعمهووا موور، والفوواجر الووذي ال يقوورأ 

 .(1)"ح هلاالقرآن مثل احلنظلة طعمها مر وال ري
كثووورة خريهوووا، ودوام ظلهوووا، وطيوووب مثرهوووا، " يف بالنخلوووة شوووبه املسووولم nكموووا أن النووويب 
يوولال يؤكوول منووه حووىت ييووبس، وبعوود أن ييووبس  نووه موون حووني يطلووع مثرهووا الإووجوووده علووى الوودوام، ف

يتخذ منه منافع كثرية، ومن خشبها وورقهوا وأغصواهنا فيسوتعمل جوذوعا وحطبوا وعصويا وخماصور 
باال وأواىن وغري ذلك، مث آخر شيء منها نواها وينتفع به علفا لالبل، مث مجال نباهتوا وحصرا وح

وحسن هيئة مثرها، فهوي منوافع كلهوا، وخوري ومجوال، كموا أن املوؤمن خوري كلوه، مون كثورة طاعاتوه، 
ومكارم أخالقه، ويواظب على صالته وصيامه وقراءته وذكره، والصدقة والصلة وسائر الطاعوات 

 .(2)"وغري ذلك
إن مووون الشوووجر شوووجرة ال »: nقوووال رسوووول اهلل : قوووال c عبوووداهلل بووون عمووورعووون و 

  .يسقط ورقها، وإهنا مثل املسلم، فحدثوين ما هي ؟ فوقع الناس يف شجر البوادي
حدثنا ما هي يوا رسوول : ووقع يف نفسي أهنا النخلة، فاستحييت، مث قالوا: قال عبداهلل 
ألن تكون قلوت هوي النخلوة أحوب : فذكرت ذلك لعمر، قال: فقال هي النخلة، قال: اهلل، قال

 .(3)«إي من كذا وكذا
 

 : مسائل األسماء واألحكام: الحادي عشر

                                           
 .1/2: د، مطبوع على احلاسب اآليعبدايسن العباللشيخ ( شرح سنن أيب داود 1)
 .104/ 17( شرح النووي على مسلم 2)
 (.2811، برقم )4/2194: اح صفات املنافقني وأحكامهم، باح مثل املؤمن كالنخلة، كت( صحيح مسلم3)
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 n، وقوود بووني النوويب (1)اإلميوواناضوولون يف فموون عقيوودة أهوول السوونة والماعووة أن النوواس يت
قال رسول : قال z عن أيب موسى األشعريذلك، وضربه له مثال ببعض النباتات والثمار، 

مثل املؤمن الذي يقرأ القورآن مثول األترجوة رحيهوا طيوب وطعمهوا طيوب، ومثول املوؤمن »: nاهلل 
الووذي يقوورأ القوورآن مثوول الووذي ال يقوورأ القوورآن مثوول التموورة ال ريووح هلووا وطعمهووا حلووو، ومثوول املنووافق 

الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر، ومثول املنوافق الوذي ال يقورأ القورآن كمثول احلنظلوة لويس هلوا ريوح 
 .(2)«وطعمها مر
وإبووراز هووذه املعوواين وتصووويرها إىل ايسوسووات مووا هووو مووذكور يف احلووديث، ومل يوجوود مووا "

ألن املشووبهات واملشووبه هبووا واردة علووى  ؛ذلووك يوافقهووا ويالئمهووا أقوورح وال أحسوون وال أمجووع موون
تقسوويم احلاصوول؛ ألن النوواس إمووا مووؤمن أو غووري مووؤمن، والثوواين إمووا منووافق صوورف أو ملحووق بووه، 
واألول إما مواظب على القراءة أو غري مواظب عليها، وعلى هذا فقس األمثار املشبه هبا، ووجوه 

 .(3)"يح وليس مبفرقالشبه يف املذكورات منتلع عن أمرين حمسوسني طعم ور 
 

                                           
: 1حمموود ناصوور الودين األلبوواين، دار املعووارف، الريوواع، ط: كتوواح اإلميووان أليب عبيود القاسووم بوون سووالم، حتقيوق: انظور( 1)

بووودر البووودر، دار اخللفووواء : ، وصوووفة املنوووافق لعفووور بووون حممووود الفريوووايب، حتقيوووق1/443: ، واحلجوووة يف بيوووان ايجوووة32
 .07: 1للكتاح اإلسالمي، الكويت، ط

 .024: سبق خترجيه( 2)
مجوال عيتواين، املكتبوة العلميوة، بوريوت، : القواري، حتقيوقموالء ، لعلي بون سولطان املصابيحمرقاة املفاتيح شرح مشكاة  (3)

 .12/949: 1ط
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 : -النبات –المخالفات العقدية المتعلقة بهذه اآلية الكونية 

 : (1)بالزارع kتسمية اهلل : أوالا 

 kتسوووومية اهلل  –النبووووات  –موووون املخالفووووات العقديووووة املتعلقووووة هبووووذه اآليووووة الكونيووووة 
 ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ژ : موون قولووه تعوواىلبوواللارع. 

ال جيوووز أن والصووحيح أنووه  ،(2)
هووو الوولارع علووى أنووه : ) الوولارع ( علووى أنووه امسًوا لووه أو صووفًة موون صووفاته وإمنوا يقووال: يقوال هلل تعوواىل

 .(3)خرب عن فعل  من أفعال اهلل تعاىل، وليس كل فعل  فعله اهلل تعاىل يشتق له منه امسًا أو صفة
طوأ موا عوده بعضوهم، ومونهم ابون العوريب "ومون اخل: t(4)قال الشيخ حافظ حكموي

املالكي يف كتابه أحكام القرآن حيث مساه بالفاعول والولارع، فوإن الفاعول والولارع إذا أطلقوا بودون 
متعلق وال سياق يدل على وصف الكمال فيهما، فال يفيدان مدحا، أما يف سياقها من اآليات 

ڦ             ڦ  ڦ  ژ : تعووواىلد، كموووا قوووال يوووالووويت ذكووورت فيهوووا فهوووي صوووفات كموووال ومووودح وتوح

 ژڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             چ   
ڳ  ڳ  ڳ   ژ : . وقوووال تعوووواىل.(0)

 ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   
اآليوات، خبوالف موا إذا عودت جموردة عون متعلقاهتوا  .(9)

 .(7)وما سيقت فيه وله"
 

                                           
إيثار احلق على اخللق يف رد و  ،2/837: دار اليل، بريوت أحكام القرآن البن العريب، بتحقيق علي البجاوي،: انظر( 1)

 .193: اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد، يمد بن إبراهيم املرتضى، دار الكتب العلمية، بريوت
 .94: الواقعة (2)
 .8/169: جمموع الفتاو : انظر( 3)
معووار  القبووول، وأعووالم السوونة : ه مؤلفووات كثوورية منهوواهووو الشوويخ حووافط بوون أمحوود بوون علووي احلكمووي، عووامل متفوونن، لوو (4)

: هو. انظر1377واللؤلؤ املكنون يف أحوال األسانيد واملتون، تويف عام  ،السبل السوية يف فقه السنن املرويةو ة، ر املنشو 
 178حية يف جنوح اململكة، لعمر مدخلي: الشيخ حافظ بن أمحد حكمي، د. أمحد بن علوش، والنهضة اإلصال

 .134: األنبياء (0)
 .94-93: الواقعة (9)
 .1/116: معار  القبول( 7)
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 : تحريف معنى سجود األشجار: ثانياا 

 ژڎ   ڎ  ڈ  ژ : قال تعاىل
والونجم موا ال سواق لوه، والشوجر موا لوه  (1)

 .(2)ساق
ميووويالن معهوووا حوووىت ينكسووور سوووجودمها أهنموووا يسوووتقبالن الشووومس إذا طلعوووت مث فقيووول يف 

إن معوووىن السوووجود أهنووووا مسوووخرة هلل فووووال : وقيوووولسووووجودمها دوران الظووول معهموووا، : وقيووولالفووويء. 
، فهووو موون املوووات كلهووا kأصوول السووجود يف اللغووة االستسووالم واالنقيوواد هلل : تعبوودوها، وقيوول

 .(3)وانقيادها له kاستسالمها ألمر اهلل 
أن سوجود هوذه الكائنوات سوجود حقيقوي اهلل  (4)وقد سبق يف مبحث عبوديوة الكائنوات

گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ : بكيفيتووه لقولووه تعوواىلأعلووم 

 ژں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  
(0). 

                                           
 .9: الرمحن (1)
 .17/103: ، وتفسري القرطيب27/139: تفسري الطربي: انظر( 2)
 .17/104: هذه األقوال يف تفسري القرطيبانظر ( 3)
 .90: ص( 4)
 .44: اإلسراء (0)
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 : المرض في اللغة 

امليم والراء والضاد أصل صحيح يدل على ما خير  به اإلنسان عن حد الصحة يف أي 
وهو اسم للجنس،  ،واملرع السقم نقيض الصحة يكون لإلنسان والبعري شيء كان. منه الع ل ة.

ومشس مريضة، إذا مل نثى مريضة. واأل ،ومرع فالن مر ضًا ومر ضًا فهو مارع وم ر ع ومريض
 .تكن مشرقة

 وور ُع واملوور ُع الش ووك  
 ژڍ  ڌ  ڌ  ژ : ومنووه قولووه تعوواىل ،وامل

أ ي شووكٌّ ونفوواق   (1)
يقال املر ُع والس ق م يف البد ن والود ين  مجيعواً، كموا يقوال الص وحُة يف البود ن والودين ، وض ع ُف ي ق ني

نسوووان عووون الصوووحة يف الووودينمج وووُلح لكووول موووا خووور  بوووه اإل  ڤ  ژ يعووواً، واملووور ُع يف القلوووب ي ص 

 ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ويقال قلب م ر يض  من الع داوة  وهو الن فاقُ  ،(2)

(3). 
 

 : وفي االصطالح

مثول التهواح احللوق أو املرع اعتالل السم أو العقل. وقد يكوون املورع عارضوا خفيفوا 
خطريا مثل النوبوة القلبيوة. وميكون لألموراع أن تصويب أي جولء يف السوم. كموا ميكنهوا أن توؤثر 

 على صحة الشخص العقلية والوجدانية.
وحتوودث أمووراع عديوودة بسووبب كائنووات حيووة دقيقووة مثوول البكترييووا أو الفريوسووات، تقوووم 

 راثيم ولكن العلماء يسموهنا أحياء جمهرية. بغلو السم. وهذه الكائنات الدقيقة تسمى عادة ج
، وتسومى األموراع األخور  وتسمى األموراع الناجتوة عون هوذه األحيواء األموراع املعديوة

 .(4)أمراضا غري معدية

                                           
 .13: البقرة (1)
 .32: األحلاح (2)
 .9/4183: ، لسان العرح0/311: قاييس اللغةمعجم م: ( انظر3)
 .23/130: املوسوعة العربية العاملية: ( انظر4)
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 .(2)( حديثاً 11، وورد يف السنة يف )(1)( موضعاً 12وقد ورد لفظ املرع يف القرآن يف )
 : (3)لى ثالثة أوجهوذكر بعض املفسرين أن املرع يف القرآن ع

  ژ ې  ې        ى  ىژ : ومنه قوله تعواىل .مرع البدن: أحدها
ژ : وقوال تعواىل ،(4)

 ژک  ک  گ  گ  گ  گ  
 ژڈ    ژ  ژ      ڑ  ژ: ، وقال تعاىل(0)

(9). 
 ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ : ومنوه قولوه تعواىل .الشك: والثاين

وقوال ، (7)
 ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ژ : تعووووواىل

وقولوووووه  ،(8)
 ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    ژ : تعاىل

(6). 
 ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ : ومنه قوله تعاىل .الفجور: والثالث

(13). 

                                           
 .836: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: ( انظر1)
 .4: فهرس األحاديث الكونية والطبية: انظر( 2)
 .4/462: يلبصائر ذوي التمي، و 040: نلهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر: ( انظر3)
 .169: البقرة (4)
 .61التوبة:  (0)
 .17، الفتح: 91النور:  (9)
 .13البقرة:  (7)
 .120التوبة:  (8)
 .23حممد:  (6)
 .32: األحلاح (13)



547 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 : -األمراض –الدالئل العقدية لآلية الكونية 
ٹ    ڤ  ڤ  ژ : اهلل سبحانه وتعاىل حكيم عليم، مل خيلق شويئاً إال ولوه فيوه حكموة

 ژڤ   
 ،وموون حكمتووه سووبحانه وتعواىل أن خلووق الصووحة وخلووق موا يضووادها موون األمووراع ،(1)

 . (2)بالتفكر فيها kوهذا من آيات اهلل العظيمة اليت أمر اهلل 
ومن تأمل خلق األضداد ىف هذا العامل، ومقاومة بعضها لبعض، ودفع بعضوها بوبعض، "

تقانوووه موووا صووونعه، تبوووني لوووه كموووال قووودرة الووورح تعووواىل، وحكمتوووه، وإوتسوووليط بعضوووها علوووى بعوووض، 
والقهر، وأن كل ما سواه فله ما يضاده وميانعه، كموا أنوه الغوىن بذاتوه،  وتفرده بالربوبية والوحدانية
 .(3)"وكل ما سواه حمتا  بذاته

موووون فوائووود املوووورع ومتوووام نعمووووة اهلل علووووى يف هوووذه األمووووراع حكوووم عظيمووووة، فkوهلل
موون الضوور والشوودائد مووا يلجئووه إىل املخوواوف، حووىت يلجئووه إىل التوحيوود،  هبعبوودنوولل ي هعبووده، أنوو

ٺ  ٺ      ژ : p أيووح قال اهلل تعاىل عن نبيهويتعلق قلبه بربه فيدعوه خملصاً له الدين، 

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  
(4) . 

 ژٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ژ  : كشف اهلل ضره وأثىن عليه، فقالف
(0) . 

انتظووار املووريض للفوور ، األموور الووذي جيعوول العبوود يتعلووق قلبووه بوواهلل : ومــن فوائــد المــرض
يووواس مووونهم وحووده، وخصوصووواً إذا يوووئس املوووريض مووون الشوووفاء مووون جهوووة املخلووووقني وحصووول لوووه اإل

 .وتعلق قلبه باهلل وحده، وهو من أعظم األسباح اليت تطلب هبا احلوائا
 zأنووه عالمووة علووى إرادة اهلل بصوواحبه اخلووري، فعوون أيب هريوورة : ومــن فوائــد المــرض

                                           
 .83: األنعام (1)
 . 33/334: ، والتحرير والتنوير23/34: تفسري القرطيب: ( انظر2)
 .4/101: زاد املعاد( 3)
 .83األنبياء:  (4)
 .44ص:  (0)
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 .(1)« من يرد اهلل به خرياً يصب منه»: nقال رسول اهلل : قال
ـــد المـــر  أن اهلل يسوووتخر  بوووه الشوووكر، فوووإن العبووود إذا ابتلوووي بعووود الصوووحة : ضومـــن فوائ

بوووواملرع، وبعوووود القوووورح بالبعوووود، اشووووتاقت نفسووووه إىل العافيووووة، وبالتوووواي تتعوووورع إىل نفحووووات اهلل 
بالدعاء، فإنه ال يرد القدر إال الدعاء، بل ينبغوي لوه أن يتوسول إىل اهلل وال يتجلود جتلود الاهول؛ 

أله تكرماً، وهو يغضب إذا مل تسأله، فوإذا مونح اهلل العبود العافيوة وردهوا فإن اهلل أمر العبد أن يس
عليه عرف قدر تلك النعمة ؛ فلها بشكره شكر من عرف املرع وباشور وذاق آالموه ال شوكر 
موون عوورف وصووفه ومل يقوواس أملووه، فووإذا نقلووه ربووه موون ضوويق املوورع والفقوور واخلوووف إىل سووعة األموون 

 سروره وشكره وحمبته لربه حبسب معرفته ومبا كان فيه. والعافية والغىن فإنه يلداد 
معرفوة العبود ذلوه وحاجتوه وفقوره إىل اهلل، فأهول السوماوات واألرع : ومن فوائد المرض

لط علوى العبود هوذه األموراع حمتاجون إليه سبحانه، فهم فقراء إليه وهو غ  عنهم، ولوال أن ُسو
لك عبوديتووه لربووه، ويف األمووراع موون احل كووم ، لتظهوور بووذلنسووي نفسووه، فجعلووه ربووه ميوورع وحيتووا 
 واألسرار ما ال يعمله إال اهلل تعاىل.

 
 : توحيد الربوبية: أوالا 

ن اهلل إ»: قوال nعون النويب  x ن أم الودرداءفعkاألمراع خلق من خلق اهلل
 .(2)«خلق الداء والدواء، فتداووا وال تتداووا حبرام

إن اهلل حيوووووث خلوووووق الوووووداء خلوووووق الووووودواء، »: nقوووووال رسوووووول اهلل  z عووووون أنوووووسو 
 .(3)«فتداووا

 

                                           
 (.094برقم ) 1136: صحيح البخاري، كتاح املرع، باح ما جاء يف كفارة املرع( 1)
: رجاله ثقات. وحسنه األلباين. انظر: (، قال اهليثمي يف جممع اللوائد946برقم ) 24/204: املعجم الكبري للطرباين( 2)

 (.1933برقم ) 4/174: السلسلة الصحيحة
 صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن.: (، وقال حمققه12069برقم )، 23/03: اإلمام أمحد مسند( 3)
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 : توحيد األسماء والصفات: ثانياا 

 : نفي الشر عن اهلل -1

كلهووا خووري   kعووال اهلل اإلميووان بتوحيوود األمسوواء والصووفات اإلميووان بووأن أفمقتضووى موون 
ليس فيها شر بوجه من الوجوه، وأما من جهة العبد  ،ا وصدورها عنههب حمض من حيث اتصافه

واخلووري كلووه يف » :nيب ، وقوود قووال النوو(1)فوونفس املقوودور قوود يكووون شووراً ملووا يلحقووه موون املهالووك
عون kأخورب اهلل -األموراع–يتعلوق هبوذه اآليوة الكونيوة  وفيموا ،(2)«يديك والشر ليس إليك

 ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ : أنوووه قووالpإبووراهيم 
أسووند املووورع إىل نفسوووه، وإن  ف (3)

كان عن قدر اهلل وقضائه وخل ق ه، ولكن أضافه إىل نفسه أدبا، كما قال تعواىل آمورًا للمصولي أن 
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ    ڤٹ   ٹ  ٹ  ژ : يقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

 ژڄ
فأسووند اإلنعووام إىل اهلل، سووبحانه وتعوواىل، والغضووب ُحووذف فاعلووه أدبًووا، وأسووند  (4)

ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ژ: (0)الضوووالل إىل العبيووود، كموووا قالوووت الوووون

ژۉۅ  
(9) . 
 
 : العلو -2

مون أنووواع األدلوة الوويت اسووتدل هبوا أهوول السوونة والماعوة علووى علووو اهلل نولول األموور موون اهلل 

                                           
 .3/121: شرح النووي على مسلم: انظر( 1)
 (.771برقم ) 1/024: صحيح مسلم، كتاح صالة املسافرين وقصرها، باح الدعاء يف صالة الليل وقيامه( 2)
 .83: الشعراء (3)
 .7-9الفاحتة:  (4)
 .16/142: التحرير والتنوير: ، وانظر149/ 9: تفسري ابن كثري( 0)
 .13الن:  (9)
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موا »: قوال nعون النويب  zعون أيب هريورة ومن ذلك نلول الداء والدواء مون اهلل،  ،(1)تعاىل
 .(2)« اهلل داء إال أنلل له شفاء أنلل

 .(3)الدواء والشفاء إنلال علم ذلكواملراد 
 
 : الشافي -3

فهووو سووبحانه وحووده الشووايف لميووع األمووراع، وقوود دل  ،(4)الشووايف kموون أمسوواء اهلل 
م ميسوحه بيمينوه، ذ بعضوهيعوو  nكوان النويب »: قالوت xشوة على هذا االسوم حوديث عائ

 .(0)« أذهب البأس رح الناس، واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفا ك شفاء ال يغادر سقماً 
 
 : الطبيب -4

: ؛ قوووال zأيب رمثوووة عووون  ،k(9)بيوووب مووون أمسووواء اهلل عووود بعوووض أهووول العلوووم الط
يوا رسوول اهلل، أال أعالهوا لوك فوإين طبيوب، : موع أيب فورأ  الويت بظهوره، فقوال nللنويب أتيت »
 .(7)«أنت رفيق واهلل الطبيب: قال

فوضووووعت يوووودي علووووى صوووودره،  nموووورع رسووووول اهلل »: قالووووت: xعائشووووة وعوووون 
                                           

 .2/282: ، إعالم املوقعني294، 144: شرح الطحاويةانظر: ( 1)
 (.0178برقم ) 1119: صحيح البخاري، كتاح الطب، باح ما انلل اهلل داء إال أنلل شفاء( 2)
 .130/ 13: ( فتح الباري3)
 .2/136: وحيد البن منده، وكتاح الت1/218: األمساء والصفات للبيهقي: انظر( 4)
(، وصووحيح مسوولم،  0703بوورقم ) 1129: صووحيح البخوواري، كتوواح الطووب، بوواح مسووح الراقووي الوجووع بيووده اليمووىن( 0)

 (.2161برقم ) 4/1721: كتاح السالم، باح استحباح رقية املريض
(، األمسوواء والصووفات 1037، رقوم )1/236: حلمووي فوودة، دار الفكوور: املنهوا  يف شووعب اإلميوان، للحليمووي، حتقيوق( 9)

: 1، ومعتقد أهل السنة والماعة يف أمساء اهلل احلسىن، يمد بن خليفوة التميموي، دار إيوالف، ط1/217: للبيهقي
 .300: ، وأمساء اهلل احلسىن لعبداهلل الغصن، دار الوطن، الرياع263

بووووورقم  26/36أمحووووود:  إلموووووام(، ومسوووووند ا4237بووووورقم ) 408: سووووونن أيب داود، كتووووواح الرتجووووول، بووووواح يف اخلضووووواح( 7)
 (.1037برقم ) 4/01: السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح. وانظر: (، وقال حمققه17462)
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: يقووول nاهلل  ، وكووان رسووولأنووت الطبيووب، وأنووت الشووايف ،اذهووب البووأس، رح النوواس: فقلووت
 .(1)«  احلق  بالرفيق األعلى واحلق  بالرفيق األعلى

 
 : توحيد األلوهية: ثالثاا 

وجل يف كتابه على املشركني بإقرارهم بتوحيد الربوبية على kكثريًا ما يستدل اهلل
حني تربأ من  pأن إبراهيم  -األمراع–توحيد األلوهية، ومما يتعلق هبذه اآلية الكونية 

 ،(2)رح العاملني ذكر من مجلة صفاته أنه يشفي املرعk وآهلتهم اليت تعبد إال اهللاملشركني
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ : فقال تعاىل

ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  

 ژی  جئ  حئ      
(3). 

 
 : التوكل-1

ال ينووايف التوكوول، كمووا ال ينافيووه  جوواء يف األحاديووث الصووحيحة األموور بالتووداوي وأن ذلووك
دفوووع داء الووووع والعطووو  والوووربد، وأن فعووول هوووذه األسوووباح الووويت جعلهوووا اهلل أسوووباباً مموووا أمووورت بوووه 

 .(4)ويضعفه الشريعة، وأن تركها يقدح يف التوكل
أن املوورع ال يعوودي بنفسووه، وأن خمالطووة املووريض ال تضوور إال بووإذن اهلل  nوأخوورب النوويب 

k  املقووودر لوووذلك فوجوووب فعووول األسوووباح باالبتعووواد عووون أسوووباح الشووور، وأنوووه سوووبحانه هوووو

                                           
 إسناده صحيح.: (، وقال حمققه24774برقم ) 41/261: مسند اإلمام أمحد( 1)
 .9/140: ، وتفسري ابن كثري13/13: تفسري القرطيب: انظر( 2)
 .82-70الشعراء:  (3)
 .192من هذا البحث:  صل الرابعالف: انظر( 4)
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فقوووام أعووورايب ، (1)ال عوودو »: قوووال nأن رسووول اهلل  zعوون أيب هريووورة والتوكوول علوووى اهلل، ف
فيأتيهووا البعووري األجوورح فتجوورح. فقووال النوويب  ،فقووال أرأيووت اإلبوول تكووون يف الرمووال أمثووال الضووباء

n :(2)«فمن أعد  األول. 
واملوورع يتعوود  موون حموول إىل حموول، ويتعوود  موون املووريض إىل السووليم، ويتعوود  موون الوورىب 

 د.إىل الصحيحة، هذا شيء موجو 
جموورد مقاربوة املووريض أو القودوم علوى ايوول املوبووء هووذا سوبب، أمووا أن ، nالرسوول فبوني 

التووأثر فهووو بيوود اهلل سووبحانه وتعوواىل، فقوود يوودخل اإلنسووان يف األرع املوبوووءة وال يصوواح، وقوود 
يووووورد املموووورع علووووى املصووووح وال يصوووواح، قوووود ينووووام املووووريض جانووووب الصووووحيح وال يصوووواح، وقوووود 

 .(3)أن هذا راجع إىل مشيئة اهلل تعاىل: فريق بني احلالتني؟ وجه التفريقيصاح، فما وجه الت
 
 : الدعاء -2

 ،واالستعاذة باهلل سبحانه وتعاىل ،الدعاء عند وجود املرع nكان من هدي النيب 
أتى املريض يدعو له، قال أذهب البأس  إذا nكان رسول اهلل »: قالت xفعن عائشة 
وهذا الدعاء  ،(4)«شفاء ال يغادر سقماً  ،ال شفاء إال شفا كواشف أنت الشايف  ،رح الناس

   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿژ : قال تعاىل ،من مجلة األسباح اليت أمر اهلل هبا

 ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  
وقد تواترت "، (0)

 ،األحاديث باالستعاذة من النون والذام وسيء األسقام ومنكرات األخالق واألهواء واألدواء

                                           
إعانوة : . انظرإىل مكان انتقال املرع من شخص إىل شخص، أو من هبيمة إىل هبيمة، أو من مكان: املراد بالعدو  (1)

 .2/8: املستفيد بشرح كتاح التوحيد
 (.0770برقم ) 1133: صحيح البخاري، كتاح الطب، باح ال عدو ( 2)
 .13/193: ، وفتح الباري2/8: نة املستفيد شرح كتاح التوحيدإعا: انظر( 3)
 .049: سبق خترجيه( 4)
 .93: غافر (0)
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مل يقل بذلك إال شذوذ، فمن ينكر التداوي بالدعاء يللمه أن ينكر التداوي بالعقاقري، و 
واألحاديث الصحيحة ترد عليهم، ويف االلتجاء إىل الدعاء مليد فائدة ليست يف التداوي بغريه 
ملا فيه من اخلضوع والتذلل للرح سبحانه، بل منع الدعاء من جنس ترك األعمال الصاحلة 

م بالرتس، وليس من ورد البالء بالدعاء كرد السه ،اتكااًل على ما قدر فيللم ترك العمل مجلة
 .(1)"شرط اإلميان بالقدر أن ال يترتس من رمي السهم، واهلل أعلم

 
 : اإليمان بالمالئكة: رابعاا 

مووون اإلميوووان باملالئكوووة اإلميوووان بأعمووواهلم الووويت وكلهوووم اهلل هبوووا، ومنهوووا أهنوووم مينعوووون مووورع 
ينوة مالئكوة علوى أنقواح املد»: nقال : قال zعن أيب هريرة  ،الطاعون من دخول املدينة

 .(2)«ال يدخلها الطاعون وال الدجال
 

 : اإليمان بالرسل: خامساا 

اآلية اليت : من اإلميان بالرسل اإلميان باآليات اليت أيد اهلل هبا رسله، ومن تلك اآليات
قال  ،(3)ن يربئ األبرص واألكمهحيث كا pعلى يد رسوله عيسى kأظهرها اهلل
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ژ : تعاىل عنه

ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  

                                           
، أليب احلسوون عبيووداهلل املبوواركفوري، إدارة البحوووث اإلسووالمية والوودعوة مشووكاة املصووابيحاملطبوووع حباشووية مرعوواة املفوواتيح (1)

 .6/020: اهلند –واإلفتاء بالامعة السلفية 
 (.1881برقم ) 307: لبخاري، أبواح فضائل املدينة، باح ال يدخل الدجال املدينةصحيح ا( 2)
 .131: تفسري السعدي: انظر( 3)
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 ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  
(1).  

وأنووه يصوويبهم مووا يصوويب غووريهم موون  ،وممووا يتعلووق هبووذه اآليووة الكونيووة أيضوواً بشوورية الرسوول
: قالووووت ،xعوووون عائشووووة يا واآلخوووورة، فوأهنووووم خيووووريون عنوووود مرضووووهم بووووني الوووودن  ،(2)األمووووراع

وكووان يف شووكواه  ،مووا موون نوويب ميوورع إال خووري بووني الوودنيا واآلخوورة: يقووول nمسعووت رسووول اهلل »
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ژ : فسووومعته يقوووول الوووذي قوووبض فيوووه أخذتوووه حبوووة شوووديدة

 .(3)« فعلمت أنه خري ژ ڌ  ڎ  ڎ
 

 : اإليمان باليوم اآلخر: سادساا 

ومن  ،من النة والنار nمن اإلميان باليوم اآلخر اإلميان جميع ما أخرب اهلل به ورسوله 
عون النويب  xائشة عفعن  ،(4)ذلك أن احلمى من فيح جهنم فدل على أن النار خملوقة اآلن

n (0)«احلمى من فيح جهنم فأبردوها باملاء»: قال. 
 

 : اإليمان بالقدر: سابعاا 

كوول كووان ومووا مل يشووأ مل يكوون، و اهلل  موون اإلميووان بالقوودر اإلميووان مبشوويئة اهلل، وأنووه مووا شوواء 
املووورع فوووإن ذلوووك ال يعووو  أبوووداً أنوووه سووووف  موووؤمن يعووورف ويووووقن متامووواً أن مووون يتعووورع ملسوووببات

مون ال يتعورع ملسوببات املورع و يصاح هبوذا املورع إذا أراد اهلل سوبحانه وتعواىل حفظوه وجتنيبوه، 

                                           
 .46: آل عمران (1)
 .0/031: ، وفيض القدير13/227: فتح الباري: انظر( 2)

 871: 96النسوواء:  ژ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چژ صووحيح البخوواري، كتوواح التفسووري، بوواح ( 3)
 (.4089برقم )

 .2/891: ، ومعار  القبول333، 9/323: فتح الباري: انظر( 4)
 (.3293برقم ) 920: صحيح البخاري، كتاح بدء اخللق، باح صفة النار وأهنا خملوقة (0)
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األسووباح أن  سووببُ ر املقووادير ومُ قوود  فووإن ذلووك ال يعوو  للموورء أنووه لوون يصوواح بوواملرع إذا قوودر مُ 
اهلل سووبحانه وتعوواىل يف مجيووع أمووور يصوواح هووذا املوورء بوواملرع، وموون واجووب املسوولم التوكوول علووى 

 .(1)حياته اليومية، لكنه مأمور باألخذ باألسباح والتحصن ضد مسببات األمراع
فعووون جوووابر  ،الوووربأ مووون املووورع علوووى إذنوووه ومشووويئته سوووبحانه وتعووواىل n وقووود علوووق النووويب

z  عووون رسوووول اهللn: لكووول داء دواء، فوووإذا أصووويب دواء الوووداء بووورأ بوووإذن اهلل »: أنوووه قوووال
اإلشووارة إىل أن الشووفاء متوقووف علووى اإلصووابة بووإذن اهلل، وذلووك أن الوودواء قوود ففيووه "  ،(2)«ىلتعووا

حيصل معه جماوزة احلد يف الكيفية أو الكمية فوال ينجوع، بول رمبوا أحودث داء آخور. ويف حوديث 
اإلشوووارة إىل أن بعوووض  « نووولل داء إال أنووولل لوووه شوووفاء فتوووداوواإن اهلل مل ي»: z ابووون مسوووعود

األدوية ال يعلمها كل أحد، وفيها كلها إثبات األسباح، وأن ذلك ال ينايف التوكل علوى اهلل ملون 
قودره اهلل تعواىل فيهوا، وأن الودواء قود اعتقد أهنا بإذن اهلل وبتقديره، وأهنا ال تونجح بوذواهتا بول مبوا 

فمودار  ،بوإذن اهلل"": z ينقلب داء إذا قدر اهلل ذلك، وإليه اإلشارة بقوله يف حوديث جوابر
ذلووك كلووه علووى تقوودير اهلل وإرادتووه. والتووداوي ال ينووايف التوكوول كمووا ال ينافيووه دفووع الوووع والعطوو  

 .(3)"لعافية ودفع املضار وغري ذلكباألكل والشرح، وكذلك جتنب املهلكات والدعاء بطلب ا
رجوووع بعووود  ،إىل الشوووام ووجووود الوبووواء قووود وقوووع هبوووا zوملوووا خووور  عمووور بووون اخلطووواح 

أفووور مووون قووودر إىل »: zفقيووول لوووه تفووور مووون قووودر اهلل، فقوووال  ،(4)اخوووتالف الصوووحابة يف ذلوووك
إذا مسعوووتم بوووه بوووأرع فوووال »: قوووال nيب أن النووو z. مث أخوووربه عبووودالرمحن بووون عووووف «قووودر

فحمووود اهلل عمووور بووون : قوووال ، « تقووودموا عليوووه وإذا وقوووع بوووأرع وأنوووتم هبوووا فوووال خترجووووا فووورارا منوووه
 .(0)اخلطاح مث انصرف

                                           
، وإعانووة املسووتفيد 2: رع يف األحاديووث النبويووة، لعبدالبووديع محوولة زللوويجوواز العلمووي يف لفظوويت املووريض واملوواإلع: انظوور( 1)

 .2/8: لتوحيدشرح كتاح ا
 (.2234برقم ) 4/1726: صحيح مسلم، كتاح السالم، باح لكل داء دواء واستحباح التداوي( 2)
 .130/ 13: فتح الباري (3)
 .29/73: االستذكار: انظر( 4)
، كتاح السالم، صحيح مسلم(، و 0726برقم ) 1123: صحيح البخاري، كتاح الطب، باح ما يذكر يف الطاعون( 0)

 (.2216برقم ) 4/1743: والطرية والكهانة وحنوها باح الطاعون



556 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 
 : النهي عن التفرق: ثامناا 

من االفرتاق، وبني أن هذه األمة ستفرتق على ثالث وسبعني فرقة كلهوا  nنيب حذر ال
عن معاويوة ف ،يف النار إال واحدة، مث بني حال هؤالء املتفرقني وأنه كحال من يتجار  به الك ل ب

أال إن مون قوبلكم مون أهول » :قوام فينوا فقوال n أال إن رسوول اهلل: قوال z بون أىب سوفيان
ثنتوووان  ،ثنتوووني وسوووبعني ملوووة وإن هوووذه امللوووة سوووتفرتق علوووى ثوووالث وسوووبعني الكتووواح افرتقووووا علوووى

وإنووه » زاد ابوون حيوو  وعموورو ىف حووديثيهما «. الماعووة يوهوو ،وسووبعون ىف النووار وواحوودة ىف النووة
 «.سيخر  من أمىت أقوام جتار  هبم تلك األهواء كما يتجار  الكلب لصاحبه 

 .(1)« الكلب بصاحبه ال يبقى منه عرق وال مفصل إال دخله» : وقال عمرو
فوإن الكلوب داء "؛كما يتجار  الكلب لصاحبههواء تتجار  هبم،  أن هذه األ nفبني 

يعرع لإلنسان من عضة الكلب الكل ب، وهو داء يصويب الكلوب كوالنون. وعالموة ذلوك فيوه 
، فووإذا عقوور هووذا (2)أن حتموور عينوواه، وأن ال يوولال يوودخل ذنبووه بووني رجليووه، وإذا رأ  إنسوواناً سوواوره

منهوووا أن ميتنوووع مووون شووورح املووواء حوووىت يهلوووك  ،رديئوووهالكلوووب إنسووواناً عووورع لوووه مووون ذلوووك أعوووراع 
وكووذلك البوودع توودخل فوويهم وتووؤثر  ،(3)"عطشوواً، وال يوولال يستسووقي حووىت إذا سووقي املوواء مل يشووربه

 .(4)يف أعضائهم
ويف سووراية تلووك  ،شووبه حووال الوولاغني موون أهوول البوودع يف اسووتيالء تلووك األهووواء علوويهم"ف

تنفوورهم موون العلووم وامتنوواعهم موون قبولووه حووىت يهلكوووا  مث ،الضوواللة موونهم إىل الغووري بوودعوهتم إليهووا
مث تعديتوه إىل  ،ب وسريان تلك العلوة يف عروقوه ومفاصوله شوبه النوونل  حبال صاحب الك   ،جهالً 

ويعوورع لووه أعووراع رديئووة تشووبه املاليخوليووا  ،-أي جوون-ب ل ووالغووري فووال يعووض اجملنووون أحووداً إال كُ 
                                           

بوووورقم  28/130: (، ومسووووند اإلمووووام أمحوووود4067، بوووورقم )033: سوووونن أيب داود، كتوووواح السوووونة، بوووواح شوووورح السوووونة( 1)
 .3/896: صحيح سنن أيب داود: إسناده حسن. وحسنه األلباين. انظر: (، وقال حمققه19637)
 .13/30 أي وثب عليه. انظر: هتذيب اللغة:( 2)
 .7/4: حممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت: معامل السنن للخطايب، حتقيق( 3)
 .1/382: مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح: انظر( 4)
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 .(1)"وت عطشاً وميتنع من شرح املاء حىت مي ،مهلكة غالباً 
 

                                           
 .278/ 1: املرجع السابق( 1)
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 : -األمراض –المخالفات العقدية المتعلقة بهذه اآلية الكونية 

 .«مرضت فلم تعدني»: تحريف معنى حديث: أوالا 

مرضوت فلوم "تأويول معوىن حوديث -األموراع–من املخالفات العقدية املتعلقة هبذه اآلية الكونية 
يوا : يقوول يووم القياموة kإن اهلل»: nقوال رسوول اهلل : قال z عن أيب هريرة تعدين"،

أموا علموت أن : كيف أعودك وأنت رح العاملني، قال: ، قال يا رحابن آدم مرضت فلم تعدين
عبدي فالنا مرع فلم تعده، أما علمت أنك لو عدتوه لوجودت  عنوده، يوا ابون آدم اسوتطعمتك 

أموا علموت أنوه اسوتطعمك : وكيوف أطعموك وأنوت رح العواملني، قوال: طعم ، قال يا رحفلم ت
يوووا ابوووون آدم ، عبووودي فوووالن فلووووم تطعموووه، أموووا علمووووت أنوووك لوووو أطعمتووووه لوجووودت ذلوووك عنوووودي

كيف أسوقيك، وأنوت رح العواملني، قوال استسوقاك عبودي : استسقيتك فلم تسق ، قال يا رح
 .(1) «ه وجدت ذلك عنديأنك لو سقيتعلمت فالن فلم تسقه، أما 

ولوذا  -وهوو أن اهلل ميورع تعواىل اهلل عون ذلوك–فقالوا هذا احلديث يتضمن معىن بواطالً 
 .(2)جيب صرفه عن ظاهره
احلووديث صوووريح بووأن اهلل مل ميووورع، ومل يأكوول ومل يشوورح، وإمنوووا العبوود هوووو "أن: والووواح

يعو  وجودت ذلوك، ثواح ذلك عندي، : لوجدت ذلك أي: الذي مرع وطعم وسقي، واملعىن
فووووق العووورش،  -سوووبحانه وتعووواىل-يعووو  ثوابوووه، ثوووواح العمووول، لوجووودت ذلوووك عنووودي، وإال فووواهلل 

 .مستو  على العرش، بائن  من خلقه
أمووا علمووت أن عبوودي موورع ؟ أمووا علمووت أن عبوودي : وإمنووا هووذا العبوود ؛ ولووذلك قووال

ع، وهوو الووذي جواع ؟ أمووا علموت أن عبوودي استسوقى ؟ فالعبوود هوو الووذي مورع وهووو الوذي جووا 
 .(3)"استسقى، لوجدت ذلك عنده يع  ثوابه

                                           
 (.2096برقم ) 4/1663: صحيح مسلم، كتاح الرب والصلة واآلداح، باح فضل عيادة املريض( 1)
شوعيب األرنووا وط، : مود بون إبوراهيم ابون الووزير، حتقيوقيعواصوم مون القواصوم يف الوذح عون سونة أيب القاسوم ال: انظور( 2)

 .4/141: 3مؤسسة الرسالة، بريوت، ص
، وجمموووع 8/371: شوورح النووووي علووى مسوولم: ، وانظوور141/ 4العواصووم والقواصووم يف الووذح عوون سوونة أيب القاسووم  (3)

== 
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 : سب المرض: ثانياا 

سوووووبها ووصوووووفها  –األمووووراع  –موووون املخالفوووووات العقديووووة املتعلقوووووة هبوووووذه اآليووووة الكونيوووووة 
، وقود ورد يف احلوديث عون kوهوو اهلل ،وهذا أمر ال جيوز فإن سوبها سوب خلالقهوا ،باخلبث

: هلوا nالنويب ، فقوال «احلمى ال بوارك اهلل فيهوا»: أن أم السائب قالت cجابر بن عبداهلل 
 .(1)«ال تسيب احلمى، فإهنا تذهب خطايا ب  آدم كما يذهب الكري خبث احلديث»

هووي احلمووى هووي السووخونة، وهووي نوووع موون األمووراع و ": tقووال الشوويخ ابوون عثيمووني 
، فهووووو الوووذي يقووودرها وقوعوووواً، ويرفعهوووا سووووبحانه kأنوووواع متعوووددة، ولكنهووووا تكوووون بقووودر اهلل 

وتعوواىل، وكوول شوويء موون أفعووال اهلل فإنووه ال جيوووز لإلنسووان أن يسووبه؛ ألن سووبه سووب خلالقووه جوول 
 .(3)"(2)« ال تسبوا الدهر فإن اهلل هو الدهر»: nوعال، وهلذا قال 

 
 : اليأس من روح اهلل والقول بأن هذا المرض ليس له عالج: ثالثاا 

اليوووأس مووون روح اهلل، واعتقووواد أن : مووون املخالفوووات العقديوووة املتعلقوووة هبوووذه اآليوووة الكونيوووة
ه عوووال ، بعوووض األموووراع لووويس هلوووا عوووال ، ومووون ذلوووك قوووول بعوووض األطبووواء هوووذا مووورع لووويس لووو

وهووذا األموور خمووالف  ،(4)لوويس لووه عووال  عنوودي أو حنووو ذلووك: ميئوووس منووه وال يقيوود ذلووك بقولووه

                                           
== 

 .3/74: فتاو  ومقاالت ابن باز جمموعو ، 2/492، 44-3/43: الفتاو 
صووحيح مسوولم، كتوواح الوورب والصوولة واآلداح، بوواح ثووواح املووؤمن فيمووا يصوويبه موون موورع أو حوولن أو حنووو ذلووك حووىت ( 1)

 (.2070، برقم )4/1663: الشوكة
 .(2249برقم ) 4/1792صحيح مسلم، كتاح األلفاظ من األدح وغريها، باح النهي عن سب الدهر: ( 2)
فتوواو  الشوويخ صوواحل الفوووزان، جملووة الوودعوة العوودد : ، وانظوور9/497: الصوواحلني للشوويخ حمموود بوون عثيمووني شوورح ريوواع( 3)

 هو.1429شعبان  4(، 2336)
 .3/093: 7 العدد ،جممع الفقه اإلسالمي، جدة، جملة جممع الفقه اإلسالمي: انظر( 4)
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علموووه مووون علمووووه »: ويف روايووووة ،(1)«موووا أنوووولل اهلل داء إال أنووولل لوووه شوووفاء»: للحوووديث الصوووحيح
أصوووويب دواء الووووداء بوووورأ بووووإذن اهلل  لكوووول داء دواء، فووووإذا»: nوقولووووه  ،(2)«وجهلووووه موووون جهلووووه

 .(3)«تعاىل
 
 

                                           
 .040: سبق خترجيه( 1)
 صحيح لغريه.: ل حمققه(، وقا3078برقم ) 9/03: مسند اإلمام أمحد( 2)
 .001: سبق خترجيه( 3)
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 الفصل السابع
 

 اآليات الكونية
 املتعلقة بأشراط الساعة

 
 : وفيه متهيد ومبحثان

 اآليات الكونية املتعلقة بأشراط الساعة الصغرى: املبحث األول

 اآليات الكونية املتعلقة بأشراط الساعة الكربى: ياملبحث الثان
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 تمهيد

ېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  ژ : تعواىل أن للساعة عالمات، قوال kأخرب اهلل 

 .(1) ژیی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  
  .(2)"اهتا" أشراطها أي أماراهتا وعالمو
 : في اللغةاألشراط و 

وأشووراط الشوويء  ،وأشووراط السوواعة أي عالماهتووا ،والشوورط العالمووة ،مجووع شوورط بالتحريووك
 .(3)رط السلطان، وهم خنبة أصحابه الذين يقدمهم على غريهم من جمموع جندهومنه شُ  ،أوائله

 : وفي االصطالح

 .(4)هي العالمات اليت تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها 
  : (0)وتنقسم أشراط الساعة إىل قسمني

 
 : أشراط الساعة الكبرى: األول

وهوي الوويت تظهوور قوورح قيوام السوواعة، وإذا ظهوور أوهلووا تتابعوت سووريعاً، وتكووون غووري معتووادة 
 الوقوع.

 : أشراط الساعة الصغرى: والثاني
                                           

 .18: حممد( 1)
 .19/243: تفسري القرطيب( 2)
 .2/493: ، والنهاية يف غريب احلديث3/139: الصحاح: انظر( 3)
 .1/422، واملنها  يف شعب اإلميان: 2/186: الامع لشعب اإلميان( 4)
عقيول يف حتقيقوه لكتواح القناعوة فيموا حيسون اإلحاطوة بوه مون ، و مقدموة الودكتور حممود ال13/61: فوتح البواري: انظر (0)

، وأشراط الساعة ليوسف الوابل، دار ابن الوزي، 93: 1، دار أضواء السلف، الرياع، طأشراط الساعة للسخاوي
 .6: 2الدمام، ط
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تووووادة وهووووي الوووويت تتقوووودم قيووووام السوووواعة بأزمووووان متطاولووووة، وال توووولال، وتكووووون يف أصوووولها مع
 الوقوع.

وهووذه اآليووات الكونيووة املتعلقووة بأشووراط السوواعة هلووا داللتهووا العقديووة موون اإلميووان بالغيووب 
ومووووا أخوووورب اهلل بووووه موووون أشووووراط السوووواعة الصووووغر  والكوووورب ، واإلميووووان بقوووودرة اهلل  ،واليوووووم اآلخوووور

 وغريها من الدالئل. nومالئكته، وصدق رسوله 
اصرة وبعض هذه التفسريات فهو فقط جملرد مهرفة أما  ما سأذكره من النظرة العلمية املع

قبوول بعووض أقوووال أهوول التفسووري واإلعجوواز العلمووي، وال يعوو  التسووليم بكوول مووا ذكوور؛ ألنووه ال بوود 
التفسووووريات لآليووووات واألحاديووووث الوووويت وردت يف أشووووراط السوووواعة هووووذه اخلوووووع يف ذكوووور بعووووض 

ات املعاصورة علوى اآليوات القرآنيوة يف تنليول هوذه التفسوري  وأحوال القياموة أن يرجوع هلوذه الضووابط
 : (1)واألحاديث النبوية

 
 : ضوابط متعلقة بمصادر التلقي: القسم األول

 االقتصار على نصوص الوحيني. -1
احلوورص علووى مجووع روايووات وألفوواظ األحاديووث واآلثووار يف البوواح الواحوود مث التحقووق  -2

 من ثبوهتا.
 العكس. تعظيم النص بأن يكون حكماً على الواقع ال -3
 

 : ضوابط متعلقة بمنهج االستدالل: القسم الثاني

 محل النصوص الشرعية على ظاهرها. -1
 التحقق من معىن النص وفهمه على مقتضى لغة العرح اليت نلل هبا. -2

                                           
زاهور : ، إعودادجواً علوى احلووادث، السوفياين أمنوذموقف أهل السنة والماعة من تنليول نصووص الفونت وأشوراط السواعة ( 1)

وموا بعودها،  221كلية الرتبية، جامعة امللك سعود:   بن حممد الشهري، رسالة ماجستري، يف قسم الثقافة اإلسالمية،
 باختصار.
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أن ال تفسووووور النصووووووص الشووووورعية املتعلقوووووة بوووووالفنت وأشوووووراط السووووواعة وفوووووق األخبوووووار  -3
 اإلسرائيلية.

 رعية.مراعاة األلفاظ الش -4
عوووودم حتديوووود تووووواريخ وأوقووووات معينووووة لوقوووووع الفوووونت وأشووووراط السوووواعة ممووووا مل يوووورد يف  -0

 النصوص.
 مراعاة البعد اللم  والتسلسلي يف ترتيب أشراط الساعة. -9
 عدم حماكمة نصوص املستقبل للواقع احلاي. -7
 

 : ضوابط متعلقة بمن يقوم بتنزيل النص على الواقع: القسم الثالث

 يف البحث واخلرو  عن اهلو . ص وقصد احلقاإلخال -1
 والسري على منهاجهم. ،الرجوع إىل أهل العلم -2
 التأين ملن أراد التنليل. -3
 التفريق عند التنليل بني ما يقطع بتحققه وبني ما يكون يف دائرة الظن. -4
 

 : ضوابط متعلقة بالحوادث والوقائع المنزل عليها: القسم الرابع

 الوقائع واحلوادث. التحقق من -1
 : وهذا التحقق له جانبان

 التثبت من طبيعة الوقائع واحلوادث.: األول
 أن تستكمل الوقائع واحلوادث لألوصاف الواردة يف النص.: والثاني

 عدم حماولة افتعال واقع معني أو أحداث لتنلل عليها النصوص. -2
ط السوواعة علووى وجووه لوويس شوورطاً أن تووربط كوول فتنووة وحوودث بنصوووص الفوونت وأشوورا -3

 التحديد والتعيني.
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 األولاملبحث 
 اآليات الكونية املتعلقة بأشراط الساعة الصغرى

 

 :  وفيه سبعة مطالب

 .الطاعون :املطلب األول

 .ظهور نار احلجاز: املطلب الثاني

 .كثرة الزالزل: املطلب الثالث

 .ظهور اخلسف: املطلب الرابع

 .انتفاخ األهلة: املطلب اخلامس

 .وأهناراً عود أرض العرب مروجاً: املطلب السادس

 .كثرة املطر وقلة النبات: املطلب السابع
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 الطاعون: المطلب األول

 
خيووور  موووع هلوووب، ويسوووود موووا حولوووه أو  الطووواعون وبووواء معوووروف، وهوووو بثووور وورم موووؤمل جوووداً 

بوووووث ، وقلموووووا يلرة، وحيصووووول معوووووه خفقوووووان القلوووووب والقووووويءخيضوووور أو حيمووووور محووووورة بنفسوووووجية كووووود  
 .(1)صاحبها
 

 : وفي عرف المعاصرين

الطوواعون موورع إنتوواين وبووائي، عاملووه جرثومووة بشووكل العصووية اكتشووفها العووامل )بريسووني( 
فسوووميت بامسوووه، وكوووان يوووأيت بشوووكل جائحوووات جتتووواح الوووبالد والعبووواد، وحتصووود يف  1846سووونة 

اإلنسووووان  طريقهوووا األلوووووف موووون النووواس، وهووووو يصوووويب الفئوووران عووووادة مث تنتقوووول جراثيموووه منهووووا إىل
 .(2)بواسطة الرباغيث، فتصيب العقد البلغمية يف اآلباط واملغابن

 : منها ،أن الطاعون قد أصاح املسلمني يف أزمنة متعددة tوقد ذكر النووي 
 .سنة ست من اهلجرة nطاعون شريويه باملدائن يف عهد رسول اهلل  -1
بووو عبيوودة ومووات فيووه أ zطوواعون عمووواس بالشووام يف عهوود عموور بوون اخلطوواح  -2

وكوان  ،وخلق كثري من الصحابة رضووان اهلل علويهم أمجعوني ،zعامر بن الراح 
 .عدد املوتى مخسة وعشرين ألفا

ومووات  ،يف شوووال سوونة تسووع وسووتني z الطوواعون الووذي وقووع يف زموون ابوون الوولبري -3
وموووات فيوووه ألنوووس بووون مالوووك  ،يف خوووالل ثالثوووة أيوووام يف كووول يووووم منهوووا سوووبعون ألفوووا

                                           
: ، واألموراع النسوية أسوباهبا وعالجهوا، للودكتور1/130: ، وشورح النوووي علوى مسولم146/ 1: تح البواريفانظر: ( 1)

 .17: 2جدة، ط حممد البار، دار املنارة،
: 12موسوعة اإلعجاز العلمي يف القورآن الكورمي والسونة املطهورة، ليوسوف احلوا  أمحود، مكتبوة ابون حجور، دمشوق، ط( 2)

، واملوسووعة العربيوة 040: 1، مكتبوة العبيكوان، الريواع، ط ، واإلعجاز العلموي يف السونة النبويوة، لصواحل رضوا913
 .27/48: العاملية
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z ومات لعبد الرمحن بن أيب بكرة ،ون ابناثالثة ومثان z  بعون ابناأر. 
: طوواعون األشووراف: ويقووال لووه ،ومسووي بووذلك ألنووه بوودأ بالعووذار  ،طوواعون الفتيووات -4

ووقووع  ،وكووان ذلووك الطوواعون سوونة سووبع ومثووانني ،لكثوورة موون مووات فيووه موون األشووراف
 .ومات فيه خلق كثري ،بالبصرة والكوفة والشام وواسط

 .zومات فيه املغرية بن شعبة  ،سنة مخسني للهجرة ،ةطاعون الكوف -0
وكوان حيصوى  ،وبدأ يف رجب واشوتد يف رمضوان ،طاعون سنة مائة وإحد  وثالثني -9

 .(1)مث خف يف شوال ،يف سكك املربد كل يوم ألف جنازة
 

                                           
 .224: األذكار( 1)
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 : -الطاعون –العقدية لآلية الكونية دالئل ال
، (1)ئل العقديوووة لألموووراع عمومووواالطووواعون مووورع مووون األموووراع، وقووود سوووبق ذكووور الووودال

 وحيث أن للطاعون تعلق بأشراط الساعة الصغر  فسيتم ذكر الدالئل املتعلقة به خصوصا.
 
 : اإليمان بالمالئكة: أوالا 
اإلميان بأعماهلم ومنهوا أهنوم حيرسوون املدينوة مون دخوول الطواعون. : اإلميان باملالئكةمن 

دينة يأتيها الدجال فيجد املالئكوة حيرسووهنا امل »: قال nعن النيب  zعن أنس بن مالك 
 .(2)« وال الطاعون إن شاء اهلل ،فال يقرهبا الدجال

 
 : اإليمان بالرسل: ثانياا 

بووه وموون ذلووك انتشووار الطوواعون عنوود ظهووور موون اإلميووان بالرسوول اإلميووان جميووع مووا أخووربوا 
مل تظهر الفاحشوة يف قووم قوط »: قال nعن رسول اهلل  cعن عبداهلل بن عمر الفاحشة، 

حووووىت يعلنوووووا هبووووا؛ إال فشووووا فوووويهم الطوووواعون واألوجوووواع الوووويت مل تكوووون مضووووت يف أسووووالفهم الووووذين 
 .(3)«مضوا

: عوون انتشووار األمووراع –األمووراع النسووية  -الوودكتور حمموود علووى البووار يف كتابووه  يقووول
وال شك أن اهلربس مل يكن منتشراً هبذه الصوورة وال قريبواً مون عشورها أو واحود باملئوة منهوا منوذ "

 .(4)"عشرين عاما فقط
إن أحدا من العلماء مل يسبق لوه وصوف هوذا املورع أو الطواعون مون قبول وهوو ف": أيضاً 

                                           
 .044ص: ( 1)
 (.7134برقم ) 1391: صحيح البخاري، كتاح الفنت، باح ال يدخل الدجال املدينة( 2)
، وقال صحيح على 4/043: (، ومستدرك احلاكم432برقم ) 432: سنن ابن ماجه، كتاح الفنت، باح العقوبات( 3)

 .1/197: ، والسلسلة الصحيحة13/163: فتح الباري: شرط مسلم، وانظر
 .226، 17، 9: النسية أسباهبا وعالجها األمراع( 4)
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يت مل تكووون يف أسوووالفهم الوووذين الووو»... : حديثوووه الشوووريف يف قولوووه n اهللموووا خوووتم بوووه رسوووول 
 .(1)"الواثق يف اهلل تعاىل nفانظر إىل خرب رسول اهلل « مضوا

 : ن جهتنيوإعجاز يف حديثه م nوهذا يدل على صدق ما أخرب به الرسول 
بثقوة املووتكلم  ،عون حوال أهوول الفاحشوة يف كول زموان ومكوان خيورب n إن رسوولنا الكورمي

ومووا كووان أغنوواه أن يصووف الطووواعني واألوجوواع بأهنووا مل تكوون يف أسووالفهم الووذين مضوووا،  ،عون اهلل
هووذا لووو كوووان بشوورا عاديوووا حووىت يضووومن كالمووه يف املسوووتقبل... ولكوون رسوووولنا الكوورمي يثوووق يف اهلل 

ويووووتكلم عوووون اهلل، فأنبووووأ أن هووووذه الطووووواعني واألوجوووواع سيصوووويب اهلل هبووووا أهوووول الفاحشووووة،  تعوووواىل
 : إعجازين n وستكون جديدة وغري معروفة. وهكذا نر  يف حديث رسول اهلل

 إن اهلل سيبتليهم بأمراع.: إخباري... حتديد ألهل الفاحشة بقوله: األول"
 بأهنووا مل تكوون يف أسووالفهم الووذين طوويب إعجووازي... حتديوود نوعيووة هووذه الطووواعني: الثوواين

 .(2)"مضوا..
واإلعجووواز النبووووي يظهووور يف احلوووديث أيضووواً يف منوووع الشوووخص املقووويم يف أرع الوبووواء أن 
خيوور  منهووا حووىت وإن كووان غووري مصوواح، فووإن منووع النوواس موون الوودخول إىل أرع الوبوواء قوود يكووون 

مووون كوووان يف البلووودة املصوووابة  أموووراً واضوووحاً ومفهومووواً بووودون احلاجوووة إىل معرفوووة املووورع، ولكووون منوووع
بالوبووواء مووون اخلووورو  منهوووا حوووىت وإن كوووان الشوووخص سوووليماً أمووور غوووري واضوووح العلوووة، والعوووادة أن 
اإلنسان يفور مون البلودة املصوابة إىل بلودة أخور  سوليمة، حوىت ال يصواح بالعودو ، لكون الطوب 

كثووري موون احلووديث أثبووت أن الشووخص السووليم يف منطقووة الوبوواء قوود يكووون حووامالً للميكووروح، و 
األوبئووة تصوويب العديوود موون النوواس، ولكوون لوويس كوول موون دخوول جسوومه امليكووروح يصووبح مريضوواً، 
فكم من شخص حيمل جراثيم املرع دون أن يبدو عليه أثر من آثاره، فواحلمى الشووكية، ومحوى 
التيفود، واللخار، والباسيلي، والسل، بل وحىت الكولريا، والطاعون قد تصيب أشخاصاً عديدين 

ن يبودو علووى أي موونهم عالمووات املورع، بوول ويبوودو الشووخص وافور الصووحة سووليم السووم، دون أ
                                           

عبداهلل بن عبدالعليل املصلح، جممع امللك : قواعد تناول اإلعجاز العلمي والطيب يف السنة وضوابطه، لألستاذ الدكتور( 1)
 .32: 1فهد لطباعة املصحف الشريف، ط

 .121-123: ايبة، بريوت دار موسوعة اإلعجاز العلمي يف احلديث لألستاذ عبدالرحيم ماردي ،انظر  (2)
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 ومع ذلك فهو ينقل املرع إىل غريه من األصحاء.
وهنوواك أيضوواً فوورتة احلضووانة، وهووي الفوورتة اللمنيووة الوويت تسووبق ظهووور األعووراع منووذ دخووول 

أنووه يعوواين موون أي  امليكووروح وتكوواثره حووىت يبلووغ أشووده، ويف هووذه الفوورتة ال يبوودو علووى الشووخص
حسووب نوووع املوورع وامليكووروح -موورع، ولكوون بعوود فوورتة موون الوولمن قوود تطووول وقوود تقصوور علووى 

 .(1)تظهر عليه أعراع املرع الكامنة يف جسمه -الذي حيمله
وأنوه ال ينطوق عون اهلوو  إن هوو إال  nفهذه بعض احلقائق اليت تدل على صدق النيب 

 وحي يوحى.
 
 : القدراإليمان : ثالثاا 

فووال يوودري  ،ى املووؤمن إذا علووم بوجووود الطوواعون يف بلووده أن ال خيوور  منهووا خوفووا منووهعلوو
فعليووه أن يتوكوول علووى اهلل  ،أو قوود يصوواح بغووريه موون األمووراع ،فلرمبووا يصوواح بووه يف بلوودة أخوور 

بول ذلوك مون  ،وأال خيور  ولويس ذلوك مون بواح إلقواء اليود إىل التهلكوة ،وأن يصرب حمتسبا ،تعاىل
وكذلك إذا علم املسلم أن هناك بلدا هبا مرضا خطوريا، فيجوب عليوه  ،nالنيب أمر  امتثالقبيل 

فوإن تعمود وقودم وأصويب بوه، فهوذا مون قبيول إلقواء الونفس  ،أن ال يقدم إليها فورارا مون أن يصويبه
قووال : قووال z عوون أسووامة بوون زيوود ،يف ذلووك nملخالفووة أموور النوويب  ،إىل التهلكووة واالنتحووار

 ،أو على مون كوان قوبلكم ،جس أرسل على طائفة من ب  إسرائيلالطاعون ر  »: nرسول اهلل 
فعلوى  ،(2)«وإذا وقع بأرع وأنتم هبا فوال خترجووا فورارا منوه ،فإذا مسعتم به بأرع فال تقدموا عليه

يف مقابلة هذا البالء  ،على اهلل تعاىل يصرب متوكالً و لقضاء ربه تبارك وتعاىل،  املسلم أن يستسلم
 .(3)ألن األمر كله هلل ،وأال جيلع ،والداء الكبري ،اخلطري

عثوووه اهلل نوووه عووذاح يبإ»: فقوووال عنووهعووون الطوواعون ؟  nرسووول اهلل وقوود سووألت عائشوووة 

                                           
 .936-937: موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة واملطهرة (1)
 (.3473، برقم )996: (04صحيح البخاري، كتاح أحاديث األنبياء، باح )( 2)
 .28/333: 1املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف الكويتية، ط: انظر( 3)
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لوويس موون أحوود يقووع الطوواعون فيمكووث يف بلووده  ،وأن اهلل جعلووه رمحووة للمووؤمنني ،علووى موون يشوواء
 .(1)«إال كان له مثل أجر شهيد ،صابرا حمتسبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب اهلل له

توقوووف فلوووم  ،دخوووول الشوووام وعلوووم أن هبوووا الطووواعون zوملوووا أراد عمووور بووون اخلطووواح 
 ،فوواختلفوا ،مافاستشووارهم وأخووربهم أن الوبوواء قوود وقووع بالشوو ،املهوواجرين األولوونيمث دعووا  ،يوودخلها
معوووك بقيوووة النووواس : وقوووال بعضوووهم ،قووود خرجوووت ألمووور وال نووور  أن ترجوووع عنوووه: بعضوووهمفقوووال 

ادع : مث قال ،ارتفعوا ع : فقال ،وال نر  أن تقدمهم على هذا الوباء nوأصحاح رسول اهلل 
: فقوووال ،واختلفووووا كووواختالفهم ،فسووولكوا سوووبيل املهووواجرين ،فاستشوووارهم ،فووودعوهتم ،ي األنصوووار
 ،فوودعوهتم ،مون مهوواجرة الفوتح ،ع ي مون كوان هاهنووا مون مشوويخة قوري اد : مث قووال ،ارتفعووا عو 

 ،وال تقوودمهم علووى هووذا الوبوواء ،نوور  أن ترجووع بالنوواس: فقووالوا ،فلووم خيتلووف موونهم عليووه رجووالن
 قوال أبوو عبيودة بون الوراح ،فأصبحوا عليه ،إين مصبح على ظهر: يف الناس z فناد  عمر

z :قاهلوا يوا أبوا عبيودة ؟ نعوم ، نفور مون قودر اهلل ريكلوو غو: فقوال عمور ،أفرارا مون قودر اهلل، 
واألخووور   ،إحووودامها خصوووبة ،أرأيوووت لوووو كوووان لوووك إبووول هبطوووت واديوووا لوووه عووودوتان ،إىل قووودر اهلل

: قوووال ،وإن رعيووت الدبووة رعيتهوووا بقوودر اهلل ،ألوويس إن رعيوووت اخلصووبة رعيتهووا بقووودر اهلل ،جدبووة
إن عنوودي يف هووذا : فقووال ،تووه، وكووان متغيبووا يف بعووض حاجz فجوواء عبوودالرمحن بوون عوووف
وإذا وقوووع بوووأرع  ،إذا مسعوووتم بوووه بوووأرع فوووال تقووودموا عليوووه»: يقوووول nعلموووا مسعوووت رسوووول اهلل 

موون  z. ومل يوودخل (2)«فحموود اهلل عموور مث انصوورف: قووال ،«وأنووتم هبووا فووال خترجوووا فوورارا منووه
 .(3)بل من باح عدم إلقاء النفس إىل التهلكة ،باح الطرية أو التشا م

 
 : مسائل األسماء واألحكام: رابعاا 

 : الشهادة

                                           
 (.3474، برقم )996: (04األنبياء، باح )صحيح البخاري، كتاح أحاديث ( 1)
 (.0726برقم ) 1123: صحيح البخاري، كتاح الطب، باح ما يذكر يف الطاعون( 2)
 .64/236: ، وشرح النووي على مسلم13/192: فتح الباري: انظر( 3)
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أي يف حكم اآلخرة، أما يف الدنيا فإنه ال يعامل معاملوة  من مات بالطاعون فهو شهيد
: قووال nعوون النوويب  :zعوون أنووس بوون مالووك  ،الشووهيد؛ فإنووه يغسوول ويكفوون ويصوولى عليووه

 .(1)«الطاعون شهادة لكل مسلم»
 
 

                                           
 (.1619برقم ) 3/1022: صحيح مسلم، كتاح اإلمارة، باح بيان الشهداء( 1)
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 ظهور نار الحجاز: المطلب الثاني

 
موووون أشووووراط السوووواعة الصووووغر  ظهووووور نووووار موووون أرع احلجوووواز تضوووويء هلووووا أعنوووواق اإلبوووول 

ال تقووووم السووواعة حوووىت ختووور  نوووار مووون » : قوووال nأن رسوووول اهلل zعووون أيب هريووورة صوور ، بب  
وقوود ظهوورت هووذه النووار يف منتصووف القوورن   ،(1)«  تضوويء أعنوواق اإلبوول ببصوور  ،ع احلجووازأر 

عظيمووة أفوواع العلموواء مموون عاصوور ظهورهووا وموون  وكانووت نوواراً  ،هووو 904السووابع اهلجووري يف عووام 
 .بعدهم بوصفها

خرجوت يف زماننوا نوار يف املدينوة سونة أربوع ومخسوني وسوت مائوة، ": t قال النوووي
وتوواتر العلوم هبوا عنود مجيوع أهول  ،وكانت نوارا عظيموة جودا، مون جنوب املدينوة الشورقي وراء احلورة
 .(2)الشام وسائر البلدان، وأخربين من حضرها من أهل املدينة"

ممووون كوووان حباضووورة بصووور  شووواهدوا  أن غوووري واحووود مووون األعوووراح t ونقووول ابووون كثوووري
، وهوووذه النوووار مموووا توووواتر العلوووم أعنووواق اإلبووول يف ضووووء هوووذه النوووار الووويت ظهووورت مووون أرع احلجووواز

يف سوونة أربووع ومخسووني وسووتمائة يف يوووم المعووة  ": (4)، ونقوول عوون أيب شووامة املقدسووي(3)خبروجهووا
ة النبويوووة يف بعوووض تلوووك األوديوووة طوووول أربعوووة خوووامس مجووواد  اآلخووورة ظهووورت نوووار بوووأرع املدينووو

 ،مث يصووري كوالفحم األسووود ،تسويل الصووخر حوىت يبقووى مثول اآلنوك ،وعورع أربعووة أميوال ،فراسوخ
وقود ضوبط ذلوك  ،وأهنا استمرت شوهرا ،(0)ن ضوءها كان الناس يسريون عليه بالليل إىل تيماءأو 

                                           
 (.7118برقم ) 1306: اح الفنت، باح ذكر خرو  النارصحيح البخاري، كت( 1)
 .18/28: شرح النووي على مسلم( 2)
 .18/28: ، وشرح النووي على مسلم17/326: البداية والنهاية: انظر (3)
صاحب التصانيف،  ،هو أبو شامة شهاح الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي املقرئ النحوي املؤرخ (4)

، مد بن أمحد بن عثمان الذهيبي لعرب يف خرب من غربا .هو 990تويف سنة  ،الباعث على إنكار البدع واحلوادثومنها 
 .0/318: شذرات الذهبو  ،3/312: مطبعة حكومة الكويت، د. صالح الدين املنجد :حتقيق
. موواء فيهووااألرع الوويت ال : يال والتيموواء يف األصوول( كوو423بلوودة تقووع مشووال املدينووة النبويووة علووى بعوود ) ،بووالفتح: تيموواء( 0)

 .74 :1، دار القلم، دمشق، طمد بن حممد حسن شراحي يف السنة النبوية ريةاملعامل األثو  ،2/97: معجم البلدان
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 .(1)"أهل املدينة وعملوا فيها أشعارا
ار الويت ختور  يف آخور اللموان وحتشور النواس وتبيوت معهوم حيوث بواتوا، وهذه النار غري النو
السواعة يف ذكور أشوراط  -إن شواء اهلل تعواىل-وسيأيت الكوالم عليهوا  ،(2)وتقيل معهم حيث قالوا

 .(3)الكرب 
زغلوووول النجوووار : هلوووذا احلوووديث الشوووريف فقووود ذكووور الووودكتوراملعاصووورة أموووا النظووورة العلميوووة 

احلووووديث الشووووريف إشووووارة علميووووة دقيقووووة إىل حقيقووووة موووون حقووووائق أرع يف هووووذا ": حفظوووه اهلل أن
احلجواز مل تودرك إال يف منتصوف القوورن العشورين، حوني بوودئ يف رسوم اخلريطوة اليولوجيووة ألرع 
شووبه الليوورة العربيووة، وكووان موون نتووائا ذلووك انتشووار الطفوووح الربكانيووة علووى طووول السوواحل الغووريب 

رتفعووووات السووووورية مشووووااًل، عوووورب كوووول موووون احلجوووواز واألردن، لليوووورة العوووورح موووون عوووودن جنوبًووووا إىل امل
( 2كوم  1834333وفلسطني، مغطية مساحة مون تلوك الطفووح تقودر حبوواي مائوة ومثوانني ألًفوا )

من الكيلومرتات املربعة، ومكونة واحًدا من أهم أقاليم النشاط الربكواين احلوديث يف العوامل، ويقوع 
ز )حواي تسعني ألًفا من الكيلو مرتات املربعة( موزعة نصف هذه املساحة تقريًبا يف أرع احلجا

يف ثالثوووة عشووور حقوووالً بركانيًوووا تعووورف باسوووم احلووورات، وأغلوووب هوووذه احلووورات متتووود بطوووول السووواحل 
  233كيلووو موورتًا،   103الشوورقي للبحوور األمحوور ممتوودة يف داخوول أرع احلجوواز بعمووق يوورتاوح بووني 

قوود توودفقت عوورب عوودد موون الصوودوع املوازيووة الجتوواه  كيلووو موورتًا، ويعتقوود بووأن هووذه الطفوووح الربكانيووة
البحر األمحر، ومن فوهات مئات من الرباكوني املنتشورة يف غورح احلجواز ، كموا يعتقود بوأن تلوك 
الصووودوع والرباكوووني ال تووولال نشوووطة منوووذ نشوووأهتا وإىل يومنوووا احلاضووور، سوووببت العديووود مووون اهلووولات 

واألخبوووورة احلووووارة موووون عوووودد موووون تلووووك األرضووووية، كمووووا مت مشوووواهدة تصوووواعد أعموووودة موووون الغووووازات 
 .(4)"الفوهات الربكانية

                                           
 .16/28: البداية والنهاية( 1)
موع تعليقوات ايودث حممود زكريوا ، واإلشواعة ألشوراط السواعة، يمود بون رسوول الربزجنوي، 13/76: فتح الباري: انظر( 2)

 .63: 3حسني حممد علي شكري، دار املنها ، جدة، ط: الكاندهلوي، اعتىن به
 .069ص: ( 3)
 : زغلول النجار: لدكتورنار من أرع احلجاز، ل( 4)

== 
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بووني حوورة رهووط يف النوووح، وحوورة خيوورب يف الشوومال، ومتتوود حوورة "مث بووني أن املدينووة تقووع
رهووط بووني املدينووة املنووورة مشووااًل، ووادي فاطمووة بووالقرح موون مكووة املكرمووة جنوبًووا عوورب مسووافة تقوودر 

يلووو موورتًا يف متوسووط العوورع لتغطووي مسوواحة تقوودر كيلووو موورتًا يف الطووول، وسووتني ك  313حبووواي 
كيلوو مورتًا مربًعوا، بسومك متوسوط حوواي املائوة مورت وإن كوان يصول إىل أربعمائوة   16833حبوواي 

 .(1)"مرتًا يف بعض األماكن
ومعوىن هوذا الكوالم أن "مث ذكر أنوه يوجود عودد مون الفواهوات الربكانيوة يف منطقوة املدينوة،

فوووورتة موووون الثووووورات الربكانيووووة تنوووودفع فيهووووا احلمووووم موووون تلووووك الفوهووووات  املنطقووووة مقبلووووة حتًمووووا علووووى
والصوووودوع كمووووا انوووودفعت موووون قبوووول مباليووووني األطنووووان، فووووتمأل املنطقووووة نووووارًا ونووووورًا تصووووديًقا لنبوووووءة 

حوىت ختور  نوار مون أرع احلجواز تضويء أعنواق السواعة ال تقووم »: اليت قوال فيهوا nاملصطفى 
 .(2)«اإلبل ببصر 
هو، واآلخر  493قد مت تسجيل زللالني كبريين وقعا يف حرة خيرب، أحدمها يف سنة "وأنه 
هو، وقد سبقت اللللال األخري أصووات انفجوارات عاليوة، تلتهوا ثوورة بركانيوة كبورية،  904يف سنة 

ا ت يوميًووا، ملوودة مخسووة إىل سووتة أيووام، قوودرت وصواحبتها هوولات أرضووية اسووتمرت مبعوودل عشوور هوول 
شدة أكربها خبمسة درجات ونصف الدرجة على مقياس رخيرت، وقد كونت هوذه الثوورة الربكانيوة 
األخوورية عوودًدا موون املخوواريط الربكانيووة، ورفعووت مباليووني األطنووان موون احلمووم يف اجتوواه النوووح، وال 

فووووات االهتلازيووووة اخلفيفووووة الوووويت توووووحي بووووأن تووولال تلووووك املخوووواريط تتعوووورع ألعووووداد كبوووورية موووون الرج
الصهارات الصخرية حتت املخروط الربكاين ال تلال نشوطة، مموا يؤكود حتميوة وقووع ثوورات بركانيوة 
عارمووة ختوور  موون أرع احلجوواز يف املسووتقبل الووذي ال يعلمووه إال اهلل، وذلووك تصووديًقا لنبوووءة النوويب 

لرسوووالة ، وبأنوووه عليوووه أفضووول الصوووالة وأزكوووى وشوووهادة لوووه بوووالنبوة وبا nاخلوووامت، والرسوووول اخلوووامت 

                                           
== 

http: //www.elnaggarzr.com/index.php?itm=d7dc90f7a5dae68c5adf6868be8338f7 
 املرجع السابق.( 1)
 رجع السابق.امل( 2)
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 .(1)"التسليم، كان موصوالً بالوحي، ومعلًما من قبل خالق السماوات واألرع

                                           
 املرجع السابق.( 1)
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 كثرة الزالزل: المطلب الثالث

فعن أيب هريرة  ،كثرة اللالزل: nالرسول  عنهامن عالمات الساعة وأماراهتا اليت أخرب 
z قال رسول اهلل : قالn : «(1)«  ...ة حىت يقبض العلم وتكثر اللالزلال تقوم الساع. 

 .(2)وقد وقع يف كثري من البالد من اللالزل
وقد وقع يف كثري من البالد الشمالية والشرقية  ": t (3)يقول احلافظ ابن حجر

 .(4)"ي يظهر أن املراد بكثرهتا مشوهلا ودوامهاولكن الذ ،والغربية كثري من اللالزل
وهذا مصداق ملا أخرب به رسول  ،وقد كثرت اللالزل يف عصرنا احلاضر يف أماكن متعددة

 .n(0)اهلل 
ليس عليها ىف  ،مرحومةأمة أمىت »: nقال : قال zاألشعري  عن أىب موسىو 

 .(9)« واللالزل الفنت ،الدنيا إمنا عذاهبا يف ،اآلخرة عذاح

                                           
 (.7121، برقم )1206: (20، كتاح الفنت، باح )البخاري صحيح (1)
 .422: قد سبق ذكر بعض املصادر اليت ذكرت اللالزل اليت وقعت على األمة اإلسالمية( 2)
فووتح البوواري بشوورح : هووو أمحوود بوون علووي بوون حمموود بوون حجوور العسووقالين الشووافعي، أحوود أعووالم ايوودثني، موون مؤلفاتووه( 3)

، 2/39: الضووء الالموع: هوو. نظور802الصوحابة، توويف سونة  متييولصحيح البخواري، هتوذيب التهوذيب، واإلصوابة يف 
 .7/273: وشذرات الذهب

 .13/87: فتح الباري( 4)
ال آغووا، شوواهر مجوو: زغلووول النجووار، بركووان أيسوولندا، وكتوواح الوولالزل حقيقتهووا وآثارهووا للوودكتور: موقووع الوودكتور: انظوور( 0)

 .231: اجمللس الوط  للثقافة والفنون واآلداح، الكويت
سنده حسن. : (، قال ابن حجر4278برقم ) 499: سنن أيب داود، كتاح الفنت واملالحم، باح ما يرجى يف القتل( 9)

: 1أمحوود عصووام الكاتووب، دار العاصوومة، الريوواع، ط: بووذل املوواعون يف فضوول الطوواعون، البوون حجوور، حتقيووق: انظوور
 .2/984: ، والسلسلة الصحيحة213
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 (1)ظهور الخسف: المطلب الرابع

 
عن عمران بن حصني  ،(2)اخلسفهور ظ n من أشراط الساعة اليت أخرب عنها النيب

z  أن رسول اهللn فقال رجل من  ،يف هذه األمة خسف ومسخ وقذف» : قال
 .(3)« وشربت اخلمور القينات واملعازفإذا ظهرت : ومىت ذلك ؟ قال ،يا رسول اهلل: املسلمني
سيكون يف آخر اللمان خسف » : قال nأن الرسول  z عن سهل بن سعدو 

 .(4)«  إذا ظهرت املعازف والقينات، واستحلت اخلمر ،وقذف ومسخ
اخلسوووف جوووي  كامووول يف آخووور  ،ومووون اخلسووووف الكبووورية الووويت تكوووون قووورح قيوووام السووواعة

مسعوت رسوول : قالوت ،قورية امورأة القعقواع بون أيب حودرد األسولميكموا يف احلوديث عون بُ   ،اللمان
 فقود أظلوت السواعة ،إذا مسعتم جي  قود خسوف بوه قريبواً  ،يا هؤالء»: على املنرب يقول nاهلل 
»(0). 

عوون ف ،الوويت يقووع فيهووا اخلسووف والقووذف واملسووخ بووبعض املواضووع nوقوود أخربنووا الرسووول 
: فإن مصراً يقال له .إن الناس ميصرون أمصاراً  ،يا أنس »: قال nأن رسول اهلل  z أنس

                                           
 .724: ، والقاموس اييط2/1107: لسان العرح: خسف اهلل به األرع أي غيبه فيها. انظر (1)
محوود بون عبوداهلل التووجيري، دار الصوميعي، لشويخ إحتاف الماعة مبا جاء يف الفنت واملالحوم وأشوراط السواعة، ل: انظر (2)

، 22اهيم طربيه، جملة اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، العدد اللالزل، إلبر و ، 2/236: 2الرياع، ط
، جملووة اهليئووة العامليووة لإلعجوواز العلمووي يف القوورآن للوودكتور حسوو  الدسوووقي ،ر يووة إميانيووة 2334وزلوولال ايوويط اهلنوودي 

 .23، العدد والسنة
هووذا : ( وقووال2212، بوورقم )317: املسووخ واخلسووف، بوواح مووا جوواء يف عالمووة حلووول كتوواح الفوونت: الرتمووذي سوونن( 3)

 .0/239: السلسلة الصحيحة: حديث غريب، وصححه األلباين. انظر
: ، والسلسولة الصوحيحة1/983: صوحيح الوامع الصوغري: ، وصوححه األلبواين. انظور9/10: املعجم الكبوري للطورباين( 4)

4/263. 
بوصوووريي يف إحتووواف اخلووورية املهووورة بلوائووود املسوووانيد العشووورة، (، وقوووال ال27126، بووورقم )40/66: مسوووند اإلموووام أمحووود( 0)

، رواه احلميودي ورجالوه 13/244: 1عادل بن سعد والسويد بون حمموود إمساعيول، مكتبوة الرشود، الريواع، ط: حتقيق
 .3/426: السلسلة الصحيحة: ثقات. وحسنه األلباين. انظر
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 ،اخها وكألهوا وخنيلهوا وسووقها وبواح أمرائهوافإياك وسب ،فإن أنت مررت هبا أو دخلتها ،البصرة
وقوووووم يبيتووووون ويصووووبحون قووووردة  ،فإنووووه يكووووون هبووووا خسووووف وقووووذف ورجووووف ،وعليووووك بضووووواحيها

 .(1)«وخنازير
 

 : الخسف بأهل البدع

هوذه إنوه سويكون يف » : يقوول nمسعوت رسوول اهلل : قال cعن عبداهلل بن عمر  
 .(2)«خسف أو مسخ أو قذف يف أهل القدر -الشك منه -األمة أو يف أميت 

 اخلسف بالي  الذي يغلو الكعبة احلديث ما جاء يفك
يغوولو جووي  الكعبووة، فووإذا كووانوا » : nرسووول اهلل : قووال: ؛ قالووتxعوون عائشووة و 

 ! كيف خيسف بأوهلم يا رسول اهلل: قلت: قالت«.  ببيداء من األرع؛ خيسف بأوهلم وآخرهم
 .؟ وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم

 .(3)« مخيسف بأوهلم وآخرهم، مث يبعثون على نياهت»: قال
يوووا : يف مناموووه، فقلنوووا nرسوووول اهلل  (4)عبوووث» : xعائشوووة  قالوووت: ولفوووظ مسووولم

العجوب أن أناًسوا مون أمويت يؤموون »: رسول اهلل! صنعت شيًئا يف مناموك مل تكون تفعلوه ! فقوال
يوووا : . فقلنوووا« ، حوووىت إذا كوووانوا بالبيوووداء؛ خسوووف هبووومبالبيوووت برجووول مووون قوووري ، قووود لوووأ بالبيوووت

املستبصوور، واجملبووور، وابوون السووبيل؛  نعووم؛ فوويهم»: رسووول اهلل! إن الطريووق قوود جيمووع النوواس ؟ قووال
 .(0)«يهلكون مهلًكا واحًدا، ويصدرون مصادر شىت؛ يبعثهم اهلل على نياهتم 

                                           
 األلبووواين والشووويخ (، وصوووححه الشووويخ24337بووورقم ) 473: سووونن أيب داود، كتووواح املالحوووم، بووواح يف ذكووور البصووورة (1)

: ، وصووحيح سوونن أيب داود4/013: جووامع األصووول يف أحاديووث الرسووول البوون األثووري: عبوودالقادر األرنووا وط، انظوور
3/812. 

هوذا حوديث حسون صوحيح غريوب، وحسونه : (، وقوال2102، بورقم )308: 19سنن الرتمذي، كتاح القدر، بواح ( 2)
 .2/228: يح سنن الرتمذيصح: األلباين. انظر

 (.2118، برقم )366: صحيح البخاري، كتاح البيوع، باح ما ذكر يف األسواق( 3)
 .18/9: شرح النووي على مسلم: هو بكسر الباء. معناه اضطراح جسمه. انظر: عبث( 4)
 (.3884برقم ) 4/2213: ف بالي  الذي يؤم البيتصحيح مسلم، كتاح الفنت وأشراط الساعة، باح اخلس( 0)
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 انتفاخ األهلة: المطلب الخامس

 
يور  اهلوالل عنود بودو ظهووره كبوريا، ، حيوث (1)من أشراط الساعة الصغر  انتفاخ األهلوة

قووال رسووول اهلل : قووال zفعوون ابوون مسووعود  ،ه لليلتووني أو ثالثووةحووىت يقووال سوواعة خروجووه إنوو
n :«وعن  ،(2)« وأن ير  اهلالل الليلة فيقال هو ابن ليلتني ،من اقرتاح الساعة انتفاخ األهلة
الب  موون اقوورتاح السوواعة أن يوور  اهلووالل قو وو»: nقووال رسووول اهلل : قووال zأنووس 

: فيقووال ،(3)
 .(4) « يظهر موت الفجأة لليلتني، وأن تتخذ املساجد طرقا، وأن
خصوصواً عنود  فكم خيتلف الناس يف دخول الشهر وخروجه ،وهذا احلديث واضح اليوم
 .حىت يُر  وكأنه لليلتني ،اهلالل ، وكم هو اليوم ؟ وذلك النتفاخدخول شهر رمضان وخروجه
تراءينووا : خرجنووا للعموورة، فلمووا نللنووا بووبطن خنلووة قووال": قووالt (0)وعوون أيب البخوورتي
فلقينوا ابون  :، قوالهوو ابون ليلتوني: هوو ابون ثوالث، وقوال بعوض القووم: اهلالل، فقوال بعوض القووم

هوو : هوو ابون ثوالث، وقوال بعوض القووم: إنا رأينا اهلوالل، فقوال بعوض القووم: فقلنا cعباس 
إن »: لإن رسوول اهلل قوا: ليلوة كوذا وكوذا، فقوال: فقلنوا: أي ليلة رأيتمووه، قوال: ، فقالابن ليلتني

 .(9)«اهلل مد ه للر ية، فهو لليلة رأيتموه
 cأهللنووا رمضووان وحنوون بووذات عوورق، فأرسوولنا رجووالً إىل ابوون عبوواس »: ويف روايوة عنووه

                                           
 .9/13: عظمها. فيض القدير: انتفاخ األهلة( 1)
، ولووه طووورق يقووووي 397: حمموود سوووليمان مسوووارة، دار إحيوواء الووورتاث العووريب، بوووريوت: املعجووم الصوووغري للطوورباين، حتقيوووق( 2)

 .0/399: ، والسلسلة الصحيحة977: املقاصد احلسنة: بعضها بعضاً. انظر
 .9/13: بفتح القاف والباء أي ير  ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غري أن يتطلب. فيض القدير: قبالً ( 3)
 .497: املعجم الصغري للطرباين( 4)
هتذيب الكمال يف أمساء : هو سعيد بن فريوز ابن أيب عمران البخرتي، الطائي الكويف، تويف سنة ثالث ومثانني. انظر( 0)

 .11/32: 1ار عواد، مؤسسة الرسالة، بريوت، طبش: الرجال للملي، حتقيق
بورقم  2/790: صحيح مسلم، كتاح الصيام، باح بيان أن ال اعتبار بكورب اهلوالل وصوغره وأن اهلل تعواىل أموده للر يوة( 9)

(1388.) 



581 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

إن اهلل قووود أمووود ه لر يتوووه، فوووإن أغموووي »: nقوووال رسوووول اهلل : c يسوووأله، فقوووال ابووون عبووواس
 .(1)«عليكم فأكملوا العدة

الوجوووه أن يكوووون أمووود ه بالتشوووديد مووون : قوووال بعضوووهم": t (2)قوووال القاضوووي عيووواع
ا، ومعنوواه والصووواح عنوودي بقوواء الروايووة علووى وجههوو: اإلمووداد، وموود ه موون االمتووداد. قووال القاضووي

ڳ  ڳ  ڳ  ژ : أطووووال مدتووووه إىل الر يووووة... يقووووال منووووه موووود  وأموووود . قووووال اهلل تعوووواىل

ژڳ
وقوود يكووون أمووده موون املوودة الوويت جعلووت لووه. : قووال .، قوورئ بووالوجهني أي يطيلووون هلووم(3)

الليادة يف الشيء من أمددتك أي أعطيتكها، أو يكون من اإلمداد وهي : قال صاحب األفعال
 غريه.

أبوو البخورتي ومون معوه ملوا اسوتنكروا ك بو ور  جورم اهلوالل، ورأوا أنوه أكورب مون  فهؤالء الرهط،
أنووه ابوون ليلوة، وأال  عووربة بكووربه،  cأن يكوون ابوون ليلوة، لعلووو ه وضووخامته، بوني  هلووم ابوون عبواس 

 .(4)معلاًل بأن اهلل هو الذي مد ه لريوه"
 
 

                                           
بورقم  2/790صحيح مسلم، كتاح الصيام، باح بيان أن ال اعتبار بكورب اهلوالل وصوغره وأن اهلل تعواىل أموده للر يوة: ( 1)

(1388.). 
إكموال املعلوم بفوائود : هو عياع بن موسى بن عياع اليحصيب املشوهور بالقاضوي، مون علمواء املالكيوة، مون مؤلفاتوه( 2)

 . 044مسلم، والشفا يف حقوق املصطفى، وترتيب املدارك وغريها، تويف سنة 
 .138/ 4: ، وشذرات الذهب23/212: سري أعالم النبالء: انظر

 .232 :األعراف (3)
 .7/168: ، وشرح النووي على مسلم4/23: إكمال املعلم بفوائد مسلم( 4)
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 وأنهاراا  (1) عود أرض العرب مروجاا : المطلب السادس

عون أيب مون عوود أرع العورح مروجواً وأهنواراً، ف nمن أشوراط السواعة موا أخورب بوه النويب 
حوىت خيور   ،ال تقووم السواعة حوىت يكثور املوال ويفويض»: nقوال رسوول اهلل : قال zهريرة 

 .(2) «أهناراو  مروجاً وحىت تعود أرع العرح  ،فال جيد أحدا يقبلها ،الرجل زكاة ماله
إن أرع العوورح أرع قاحلووة كمووا هووو معووروف، شووحيحة امليوواه، قليلووة النبووات، غالووب "

عة أن تنقلووب هووذه األرع ويكثوور فيهووا امليوواه، مياههووا موون اآلبووار واألمطووار، فموون عالمووات السووا
وذلوك إموا بسوبب حفور  حىت تكون أهناراً، فتنبت هبا النباتات، فتكون مروجاً وحدائق وغابوات،

 .(3)اآلبار وزراعة األرع، وإما بسبب تغري املناخ أو غري ذلك"
ففي حديث أهنا تكون جناناً،  -مشال أرع العرح–وقد ورد يف خصوص منطقة تبوك 

يوشك يا معاذ إن طالت بوك حيواة »: قال nأن النيب  ،عن غلوة تبوك z عاذ بن جبلم
أرع تبووك جنانوا، فوامللارع والبسواتني واحلودائق وقود ملئوت  ،(4)«أن تر  ما هاهنا قد ملئ جنانوا

الكثووري موون الفواكووه واخلضووراوات واللهووور واحلبوووح إىل  بوول أصووبحت تبوووك تصوودر ،يف كوول مكووان
وحفور اآلبوار االرتوازيوة  ،بسبب االهتمام املتلايد من أهاي املنطقوة باللراعوة ،بعض البلدان اجملاورة

حوىت  ،كما اجتهت احلكوموة إىل إنشواء السودود الويت حتوبس امليواه  ،اليت ينبع منها املاء بكثرة ووفرة
حىت أصوبحت مروجوا ومولارع  ،جتري لري األراضي اللراعية يف تلك املنطقةأصبحت وكأهنا أهنارا 

 وخضرة يانعة.
: «حوىت تعوود أرع العورح مروًجوا وأهنوارًا»: n قولوهيف تأويل  t قال النوويوقد 

أهنم يرتكوهنا ويعرضون عنهوا، فتبقوى مهملوة ال تولرع وال تسوقى مون مياههوا، وذلوك لقلوة : معناه"

                                           
األرع الواسوعة ذات نبوات كثوري، متور  فيوه الودواح، أي ختلوى تسورح خمتلطوة كيوف شواءت. : مجع مر ، واملر : املرو ( 1)

 .4/310: النهاية يف غريب احلديث: انظر
 (.107برقم ) 2/733قبل أن ال يوجد من يقبلها: باح الرتغيب يف الصدقة صحيح مسلم، كتاح اللكاة، ( 2)

 .70: 4ط -مكة–اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  ژ  ۈ ۈژ : انظر( 3)
 (.739برقم ) n :4/1784صحيح مسلم، كتاح الفضائل، باح يف معجلات النيب ( 4)
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، وتووووراكم الفوووونت، وقوووورح السوووواعة، وقلووووة اآلمووووال، وعوووودم الفووووراغ لووووذلك الرجووووال، وكثوووورة احلووووروح
 .(1)واالهتمام به"

ويف هووذا التأويوول نظوور؛ ألن أرع العوورح أرع قاحلووة ال أهنووار فيهووا، وإمنووا تسووقى خنيلهووا 
وزروعهووا موون ميوواه اآلبووار، ولووو تركووت وأعوورع عنهووا وبقيووت مهملووة ال توولرع وال تسووقى موون ميوواه 

 يابسة.اآلبار؛ لبقيت قاحلة 
والصحيح أن هذه إشارة إىل ما ابتدئ فيه اآلن من حفر اآلبار االرتوازيوة الويت ينبوع املواء 
منها بكثرة، وإىل عمل السدود اليت حتبس مياه السيول، فتكون أهنارًا جتري إىل األراضي الطيبة، 

 .(2)فتكون ملارع ومروًجا للدواح
وع األموور إىل شوويء سووبق أن كووان يف األصوول هووو رجوو (3)والعووود: «تعووود»: nويف قولووه 

 عليه. ومتصفاً به. هذه حقيقة العود.
 ،أرع العورح كانوت مروجواً وأهنواراً  ": فوإن معوىن احلوديث يف النظورة العلميوة املعاصورةأما 

وأهنا بعد فرتة من اللمن أصبحت صحراء جمدبة قليلة املاء واألهنار، وأهنا بعود ذلوك سوتعود ثانيوة 
 تلئ باملر  األخضر الذي يعلو أرضها.فتجري فيها األهنار ومت
وهوووو أن أرع العووورح كانوووت تعلوهوووا اخلضووورة، واملووورو ، وتسووويل فيهوووا : أموووا الشوووق األول

 األهنار، فقد أثبتتها دراسات متعددة، وبينت تلك الدراسات أهنا كانت كذلك.
هوووا وهوووو أهنوووا سوووتعود ثانيوووة مروجووواً تعلوهوووا اخلضووورة، وتنتشووور يف أحنائ: وأموووا الشوووق الثووواين

منوذ  nالبساتني، وتفوح يف أجوائها عطر األزاهري، إن هذا األمر الذي يتحودث بوه رسوول اهلل 
القرون املتطاولة املمتدة، ال يتصووره اإلنسوان حيودث يف أرع جورداء ممتودة مون البحور األمحور إىل 

ن ويسوولم ؛ ولكنووه يووؤم(4)اخللوويا العووريب تعلوهووا الرمووال الكثيفووة الوويت ال تنبووت كووالً وال متسووك موواء"
 .nويصدق مبا قاله الرسول 

                                           
 .7/67شرح النووي على مسلم: ( 1)
 .163/ 2: اف الماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعةإحت (2)
 .273: ، القاموس اييط4/181: ، معجم مقاييس اللغة3/79: الصحاح: انظر( 3)
 .624: اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية( 4)
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"وأمووا األهنووار وظهورهووا، فإننووا سوونرتك ذلووك للمسووتقبل القريووب الووذي سوويطلعنا أو أبناءنووا 
علووى ذلووك، ولعوول مووا ثبووت حووديثاً يف الدراسووات اليولوجيووة بووأن امليوواه الوفيووة يف األرع تتحوورك 

 جليرة العرح، وصدق رسوول اهلل ل ذلك مقدمة لظهور األهنار يفلع: باجتاه الليرة العربية، أقول
n"(1). 

وأن جليرة العرح سوتعود جنوات وأهنواراً، وأن غوداً  nوحنن ال نشك مبا قاله رسول اهلل 
 .(2)لناظره قريب
 

                                           
 .620: املرجع السابق( 1)
يف اإلعجوواز العلمووي للقوورآن والسوونة، لألسووتاذ الوودكتور موورو  وأهنووار أرع العوورح يف املاضووي واملسووتقبل، دراسووة : انظوور( 2)

. وعووودة جليوورة العوورح 191: علووي صووادق، ضوومن حبوووث املووؤمتر العوواملي الثووامن لإلعجوواز العلمووي يف القوورآن والسوونة
العوودد  -مكووة –مروجوواً وأهنوواراً. م. مجووال عبووداملنعم الكووومي، جملووة اهليئووة العلميووة لإلعجوواز العلمووي يف القوورآن والسوونة 

 .197: لسادسا
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 كثرة المطر وقلة النبات: المطلب السابع

رسوول اهلل قوال : قوال zأىب هريورة من أشوراط السواعة كثورة املطور وقلوة النبوات، فعون 
n :«وال ُتكوون  منووه إال (2)منووه بيوووت املوودر (1)وم السوواعة حووىت ميطوور النوواس مطووراً ال ُتك وون  ال تقو ،

 .(3)« بيوت الشعر
ولكون  ،بوأن ال متطوروا  (4)ليست الس ن ة»: قال nأن رسول اهلل  zعن أىب هريرة و 
 .(0) « متطروا ومتطروا وال تنبت األرع شيئاً  السنة أن

سووبب موون فوإذا كووان املطور سووبباً يف إنبووات األرع فوإن هلل تعوواىل أن يوجود مووا مينووع هوذا ال
 .(9) شيءواهلل تعاىل خالق األسباح ومسبباهتا ال يعجله  ،ترتب املسبب عليه

وذلوك ؛ أن القحوط الشوديد لويس بوأن ال ميطور بول بوأن ميطور وال ينبوت": ومعىن احلديث
ألن حصول الشدة بعد توقع الرخاء وظهور خمائله وأسبابه أفظوع مموا إذا كوان اليوأس حاصوالً مون 

 .(7)"قبة حلدوثهاأول األمر والنفس مرت 
فقد حذر علماء البيئة من أن التلوث الوذي تشوهده األرع : أما النظرة العلمية املعاصرة
ويقولون بأن مياه األمطوار كانوت نقيوة قبول عودة قورون، أموا "،سوف يكون له تأثري على األمطار

 هي اليوم فغالباً ما تكون ملوثة حبمض الكربيت، ويسموهنا األمطار احلامضية.
قولووووون إذا زادت نسووووبة غوووواز ثوووواين أكسوووويد الكربووووون يف الووووو عوووون حوووودود معينووووة فإنووووه وي

                                           
 .4/239: ما يرد  احلر والرب من األبنية واملساكن. النهاية يف غريب احلديث: الكن( 1)
 .4/336: الطني املتماسك لئال خير  منه املاء. النهاية يف غريب احلديث: املدر( 2)
السلسووولة : ه صوووحيح علوووى شووورط مسووولم، وانظووورإسوووناد: (، وقوووال حمققوووه7094بووورقم ) 13/11: مسوووند اإلموووام أمحووود( 3)

 .7/764: الصحيحة
 .18/31: شرح النووي على مسلم: القحط. انظر: املراد بالسنة هنا( 4)
بوووورقم  4/2228: صووووحيح مسوووولم، كتوووواح الفوووونت وأشووووراط السوووواعة، بوووواح يف سووووكىن املدينووووة وعمارهتووووا قبوووول السوووواعة( 0)

(2634.) 
 .3/220: إحتاف الماعة: انظر( 9)
 .3/094: قاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحمر ( 7)
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سوويلوث موواء املطوور، وسوووف يضوور هووذا املوواء بووالرتاح، فيكووون سووبباً يف فسوواد الرتبووة بوودالً موون أن 
 واهلل أعلم. .(1)"يكون غذاء للنباتات واألشجار

 

                                           
 .أمطار ال تُنبت لعبد الدائم الكحيل موقع عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة (1)

http: //www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=686 
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 املبحث الثاني
 الكربىاآليات الكونية املتعلقة بأشراط الساعة 

 

 : وفيه ستة مطالب

 ما يكون مع املسيح الدجال بإذن اهلل.: املطلب األول

 اخلسوفات الثالثة.: املطلب الثاني

 الدخان.: املطلب الثالث

 طلوع الشمس من مغرةا.: املطلب الرابع

 النار اليت حتشر الناس.: املطلب اخلامس

 ني.الريح الطيبة اليت تقبض أرواح املؤمن: املطلب السادس
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 -بإذن اهلل-ما يكون مع المسيح الدجال : المطلب األول

وقووووود ورد أنوووووه يوووووأيت القووووووم فيووووودعوهم  ،(1)موووون أشوووووراط السووووواعة الكووووورب  خووووورو  الوووودجال
فيسوووتجيبون لوووه، فيوووأمر السوووماء فتمطووور، ويوووأيت القووووم فيووودعوهم فوووال يسوووتجيبون لوووه، فيصوووبحون 

 .(2)ممحلني
فيوأيت علوى القووم فيودعوهم »: القو nأن النويب  zففي حوديث النوواس بون مسعوان 

فيؤمنوووون بوووه ويسوووتجيبون لوووه فيوووأمر السوووماء فتمطووور، واألرع فتبنوووت.. مث يوووأيت القووووم فيووودعوهم 
، فيقوول هلوا (3)فيصبحون ممحلني ليس بأيديهم شيء من أمواهلم، ومير باخلربوة ،فريدون عليه قوله

 .(0)احلديث «(4)أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل

أو معوه موا يشوبه هنورا مون مواء،  ،ومما يفنت الدجال به اخللق أن معه ما يشوبه النوة والنوار
وحقيقووة الووذي  ،فووإن الووذي يرونووه نووارا إمنووا هووو موواء بووارد ،كووذلكوواقووع األموور لوويس   ،وهنوورا موون نووار

 .يرونه ماء باردا نار
اره موواء فنوو ،ونوواراً  إن معووه موواءً  »: قووال يف الوودجالأنووه  nعوون النوويب zة عوون حذيفوو
 .(9)«بارد، وما ه نار

معووه هنووران  ،ألنووا أعلووم مبووا مووع الوودجال منووه»: nويف روايووة عنوود مسوولم قووال رسووول اهلل 
فإموووا أدركووون أحووود  ،نوووار توووأجا ،رأي العوووني :واآلخووور ،مووواء أبووويض ،رأي العوووني :أحووودمها :جيريوووان

                                           
عبوداهلل بون عبوداملؤمن : ، حتقيوقدامللك بون حبيوب األندلسويرار لعبوأشوراط السواعة وذهواح األخيوار وبقواء األشو: انظر( 1)

: ، وأشووراط السوواعة، ليوسووف الوابوول16/113: ، والبدايووة والنهايووة67: 1القموواري، دار أضووواء السوولف، الريوواع، ط
270. 

 .06-18/08: شرح النووي على مسلم: انظر( 2)
 .74: ، والقاموس اييط2/30: الصحاح: أي األرع اخلراح. انظر: اخلربة( 3)
أي ذكور النحل. قال القاضوي املوراد مجاعوة النحول ال ذكورهوا خاصوة، لكون كوىن عون الماعوة باليعسووح وهوو أمريهوا ( 4)

 .18/97: شرح النووي على مسلم: ألنه مىت طار تبعته مجاعته. انظر
 (.2637برقم ) 4/2203: معه صحيح مسلم، كتاح الفنت وأشراط الساعة، باح ذكر الدجال وصفته وما( 0)
 (.7133برقم ) 1393: صحيح البخاري، كتاح الفنت، باح ذكر الدجال( 9)
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 .(1)«فإنه ماء بارد ،مث ليطأطئ رأسه فيشرح منه ،ي يراه نارا وليغمضفليأت النهر الذ
فأما الوذي  ،وإن معه ماء ونارا ،إن الدجال خير »: z ويف رواية أخر  عن حذيفة

فمون أدرك ذلوك مونكم  ،فمواء بوارد عوذح ،وأما الذي يوراه النواس نوارا ،يراه الناس ماء فنار حترق
 .(2)«فإنه ماء عذح طيب ،فليقع يف الذي يراه نارا

وأن موا يرونوه ال  ،النصوص أن الناس ال يدركون ما موع الودجال حقيقوةهذه من  فيتضح
وإنوه جيويء »: ولذلك فقد جواء يف بعوض األحاديوث يف صوحيح مسولم ،اميثل احلقيقة بل خيالفه
 .(3)« إهنا النة هي النار: فاليت يقول ،معه مثل النة والنار

أنووه الوودجال، مث الووذي خيوور  إليووه ويشووهد عليووه باملووؤمن الرجوول وموون فتنتووه أنووه يقتوول ذلووك 
حدثنا رسول : قال z ففي صحيح البخاري عن أيب سعيديعجل عن قتله وال يسلط عليه، 

وهو حمرم عليه  -يأيت الدجال »: فكان فيما حيدثنا أنه قال ،عن الدجال طويالً  حديثاً  nاهلل 
هوو خوري فيخر  إليه يومئذ رجل  ،فينلل بعض السباخ اليت تلي املدينة -أن يدخل نقاح املدينة 

 ،حديثووه nالووذي حوودثنا رسووول اهلل  أشووهد أنووك الوودجال: فيقووول ،أو موون خووري النوواس ،النوواس
مث  ،فيقتلوه ،ال: هل تشكون يف األمر ؟ فيقولون ،أرأيتم إن قتلت هذا مث أحييته ،فيقول الدجال

فووال يسوولط  ،فرييوود الوودجال أن يقتلووه ،واهلل مووا كنووت فيووك أشوود بصوورية موو  اليوووم: فيقووول ،حيييووه
 .(4)«عليه

األنبيواء   وهي آية عظيموة مون آيوات–من إحياء املوتى  اهاوهذه اآلية اليت أعطاها اهلل آي
ن هلوم باألدلوة أنوه املسويح ى سبيل الفتنة للعباد، وقد بوأإمنا هي عل -pكما حصل لعيسى 

مبطل غري حمق يف دعواه وأنه أعور، ومكتوح على وجهه كافر يقر ه كل مسلم. وهوذا نقوص لوه 
 يف ذاته وقدره.

                                           
 (.2634برقم ) 4/2248: صحيح مسلم، كتاح الفنت وأشراط الساعة، باح ذكر الدجال وصفته وما معه( 1)
 (.2630، برقم )4/2246: صحيح مسلم، كتاح الفنت وأشراط الساعة، باح ذكر الدجال وصفته وما معه (2)
 (.2639برقم ) 4/2203: صحيح مسلم، كتاح الفنت وأشراط الساعة، باح ذكر الدجال وصفته وما معه (3)
 (.7132برقم ) 1391: صحيح البخاري، كتاح الفنت، باح ال يدخل الدجال املدينة( 4)
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 .(1)أما آيات األنبياء فهي ساملة من املعارضة فال يوجد تشابه بينهما
قبيول خورو  الودجال فاألمور اليت حتصل عند خرو  الدجال حبس املطور والنبوات، ومن 

ثالث سووونوات، يوووأمر اهلل األرع يف السووونة األوىل أن متسوووك ثلوووث نباهتوووا، والسوووماء أن متسوووك بووو
يوووأمر اهلل األرع أن متسوووك ثلثوووي النبوووات، والسوووماء أن متسوووك : ثلوووث مطرهوووا، ويف السووونة الثانيوووة

قبول خروجوه يوأمر اهلل األرع فوال تنبوت شويئا، ويوأمر السوماء فوال : الثالثوةثلثي املطور، ويف السونة 
  .متطر شيء، فال يبقى ذات ظلف إال هلكت إال ما شاء اهلل

يف بيووويت، فوووذكر  nكوووان رسوووول اهلل : ؛ قالوووتxعووون أمسووواء بنوووت يليووود األنصوووارية 
رع ثلوووث سووونة متسوووك السوووماء ثلوووث قطرهوووا واأل: إن بوووني يديوووه ثوووالث سووونني»: الووودجال، فقوووال

نباهتا، والثانية متسك السماء ثلثي قطرها واألرع ثلثي نباهتا، والثالثة متسك السوماء قطرهوا كلوه 
 .(2)«...واألرع نباهتا كله، فال يبقى ذات ضرس وال ذات ظلف من البهائم إال هلكت

يقوع لبعضوهم نتيجوة حماكموة املسوتقبل ومن املخالفات العقدية فيما يتعلق هبوذا األمور موا 
منوه أن الشورط سويكون مون  ظنواً  ،صووص يف ضووء موا يعايشوه هووللواقع احلاي أن يتأول تلك الن

 موا ذكورهجنس ما يراه ويعايشه مع كون النص متضمنا لنقيض هذا، فمون أمثلوة هوذه التوأويالت 
 حيث قال ،هشام كمال عبداحلميد يف كتابه اقرتح خرو  املسيخ الدجال

 
 : الدجالالذي مع قمح عن ال -1

موون كميووات كبوورية موون القمووح تشووبه البووال، فوويمكن بالنسووبة ملووا سوويكون مووع الوودجال "
ختيله بقيام الشياطني بلراعة مساحات كبرية من األراضي الصحراوية حتوت األرع باسوتخدامهم 
أسوووواليب زراعيووووة متطووووورة كووووالتهجني، وذلووووك قبوووول خوووورو  الوووودجال بعشوووورات السوووونوات، مث تقوووووم 

ختوولين جيوود حيفظهووا لفوورتات الشووياطني بتخوولين هووذا القمووح يف صوووامع حتووت األرع، وبأسوولوح 

                                           
 .18/71: ، شرح النووي على مسلم13/133: فتح الباري: انظر( 1)
، 16/170: ال بوووأس بإسوووناده. البدايوووة والنهايوووة: (، قوووال ابووون كثوووري27076، بووورقم )40/093: م أمحووودمسوووند اإلموووا( 2)

 .2/371: إحتاف الماعة: وانظر
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املخوولون علووى موودار عوودد موون السوونوات إىل مووا يشووبه البووال، فيخوور  حجمهووا طويلووة حووىت يصوول 
 .(1)"الدجال ومعه هذه الكميات اليت يغو  هبا أهل األرع

 
 : أمر الدجال السماء أن تمطر-2

مكن ختيلوه وبالنسبة لقيام الدجال بأمر السماء أن متطر فتمطر أموام النواس، فوي": ويقول
بقيووام الشووياطني بصوونع أجهوولة علميووة للوودجال تصوونع سووحابا صووناعيا موولودا بشووحنات كهربائيووة 
مسجل عليها بصمة صوت الدجال )مثل نظوام اخلولائن البنكيوة الويت ال تفوتح إال ببصومة صووت 
صوواحب اخللينووة فقووط(، فتطلووق الشووياطني هووذه السووحابة موون األجهوولة املعوودة لووذلك موون مكووان 

كووان الووذي يقووف فيووه الوودجال أمووام النوواس، وعنوودما متوور السووحابة موون فوووقهم ينووادي بعيوود عوون امل
الووودجال بإسوووقاط مطرهوووا فتصوووطدم ذبوووذبات صووووته بالذبوووذبات املسوووجلة لصووووته علوووى السوووحابة 
فتحدث شرارة كهربائية أو صاعقة هبا وتسوقط مطرهوا، وميكون ختيول ذلوك أيضوا بقيوام الشوياطني 

لسوووماء مووون مكوووان بعيووود، وعنووودما ينوووادي عليهوووا الووودجال تقووووم بوووإطالق السوووحابة الصوووناعية يف ا
الشووياطني مووون خوووالل أجهووولة اتصوووال كالالسووولكي أو موون خوووالل مسووواع صووووته، وهوووم يف مكووواهنم 
بالضووغط علووى جهوواز مثوول الرميوووت كنوورتول، فيجعلووون السووحابة تسووقط مووا فيهووا موون موواء، ويظوون 

 .(2)"الناس أهنا أمطرت بأمر الدجال
فوووإن فيوووه إنكوووار ملوووا ثبوووت يف السووونة، وقيووواس لألموووور الل البوووني؛ والضووووهوووذا مووون اخلطوووأ 

 .(3)املستقبلية على األحوال اليت يعيشها اإلنسان. وهذا من أمور الغيب اليت جيب التصديق هبا
 

                                           
 .26: 1ح العريب، بريوت، طشام كمال عبداحلميد، دار الكتاهل، اقرتاح خرو  املسيح الدجال( 1)
 .26املرجع السابق: ( 2)
لعينوني، مكتبوة ، أليب عبداهلل أمحد بن إبراهيم بون أيب اث اخلائضني يف أشراط الساعةن عبحتذير ذوي الفطن م: انظر( 3)

الفووونت وأشوووراط السووواعة علوووى موقوووف أهووول السووونة والماعوووة مووون تنليووول نصووووص ، و 13/21السووولف الصووواحل، جووودة: 
 .238احلوادث: 
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 الخسوفات الثالثة: المطلب الثاني

: حبدوثها يف آخر اللمان اخلسوفات الثالثة nمن العالمات الكرب  اليت أخرب الرسول 
حوووديث حذيفوووة بووون أسووويد  ففوووي ،وخسوووف جليووورة العووورح ،وخسوووف بووواملغرح ،خسوووف باملشووورق

z  أن رسووول اهللn وذكوور منهووا ثالثووة  ،إهنووا لوون تقوووم حووىت تووروا قبلهووا عشوور آيووات»: قووال
، وآخور ذلوك نواراً ختور  مون وخسف جليرة العرح ،وخسف باملغرح ،خسف باملشرق: خسوف

 .(1)«ونار ختر  من قعر عدن ترحل الناس»، ويف رواية « اليمن تطرد الناس إىل ايشر
وهي غري  ،يت ال تظهر إال يف آخر اللمانفهذه اخلسوفات الثالثة من األشراط الكرب  ال

 ،موون أشوراط السوواعة الصووغر  تلووكاخلسووفات الوويت وقعوت يف املاضووي ويف أموواكن متعوددة ؛ ألن 
 .أما هذه اخلسوفات الثالثة فهي خسوفات عظيمة

ولكون حيتمول أن يكوون  ،وقد وجد اخلسف يف مواضع": t قال احلافظ ابن حجر
 . (2)"كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدراً   ،ائدا على ما وجداملراد باخلسوف الثالثة قدرا ز 

أن  ا، فقوود اكتشووف علموواء اليولوجيووعوون اخلسوووفات الثالثووة العلميووة املعاصوورة أمووا النظوورة
 .(3)عدن فوق فوهة بركان عظيم هائل خامد

علووم ومون امل": (معروف عقبوة يف حبثوه )عودن البعود التوارخيي واحلضواري: ويقول املهندس
نوودفاع ارباكوني الكبورية تكوون مصووحوبة بولالزل بسوبب تكسور طبقووات القشورة األرضوية جوراء أن ال

نولالق لطبقوات القشورة األرضوية االطبقوات العليوا، مموا يسوبب  احلمم الربكانيوة مون قواع األرع إىل
سوطح األرع مث بعود حودوث الللولال تكوون  حمدثة موا يسومي بواللللال مون قبول خورو  احلموم إىل

  .(4)"املنصهر فوق سطح األرع دنية قد ألقت بأثقاهلا من احلدياحلمم الربكا

                                           
 (.2631، برقم )4/2220: ةصحيح مسلم، كتاح الفنت وأشراط الساعة، باح يف اآليات اليت تكون قبل الساع (1)
 .2/292: إحتاف الماعة: ، وانظر13/84: فتح الباري (2)
 :http: بركوووان عووودن ونوووريان احلشووور، لطوووارق عبوووده إمساعيووول، موقوووع موسووووعة اإلعجووواز العلموووي يف القووورآن والسووونة( 3)

//quran-m.com 

 املرجع السابق.( 4)
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ويعتوورب العلموواء "هنوواك عالقووة وثيقووة بووني الللوولال والربكووان، فكالمهووا يعموول بوونفس اآلليووة،ف
اليوم بعض اللالزل مؤشراً على قرح حدوث الربكان الذي تقوذف فيوه األرع كميوات كبورية مون 

موع حوديث بركوان عودن عودة خسووف، وكموا  n ل اهللولذا قد ذكور رسوو "،(1)"احلمم املنصهرة
لوجي احلودثي مطوابق و أن اخلسف له عالقة باللالزل أيضاً ويكون الرتتيب العلمي الي"هو معلوم

زالزل مث خسووف مث بوراكني وأقواهوا  -: كرناهوا كالتوايذ يوات الويت لرتتيب حديث رسول اهلل واآل
ٿ  ٹ   ٹ  ژ ت البحار فعندئذ سيكون وأوهلا بركان عدن ومبا أن الرباكني معظمها حت

 ژ
 واهلل أعلم. .(3)"(2)

                                           
 املرجع السابق.( 1)
 .9: التكوير (2)
 سابق.املرجع ال( 3)
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 الدخان: المطلب الثالث

: قال تعاىل، من عالمات الساعة وأشراطها العظمى ظهور دخان قبل قيام الساعة
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ

 ژہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے   ڻ  ڻ  ۀ     ۀ    ہ  ہ  ہ 
(1). 

وحنوووون نتووووذاكر  nاطلووووع علينووووا رسووووول اهلل : قووووال ،املتقوووودم zحذيفووووة  ويف حووووديث
إهنووا لوون تقوووم حووىت تووروا قبلهووا  »: قووال ،نووذكر السوواعة: ؟ قلنووا «مووا تووذاكرون  »: السوواعة فقووال

 .(2) « ...عشر آ يات فذكر الدخان
وذكووور منهوووا : بوووادروا باألعموووال سوووتا» : قوووال nأن رسوووول اهلل  zأيب هريووورة  وعووون
 .(3)« ...الدخان

 : على قولني العلماء حول املراد بالدخان ومىت حيدث ؟وقد اختلف 
فذهب بعضهم إىل أن هذا الدخان هو ما أصاح قريشا من الشدة والوع عنودما  - 1

ال يوورون إال وجعلوووا يرفعووون أبصووارهم إىل السووماء فوو ،حووني مل يسووتجيبوا لووه nدعووا علوويهم النوويب 
 .(4)الدخان

كنوووا » : قوووال t (0)وقووود اسوووتدل هوووؤالء مبوووا جووواء يف حوووديث مسوووروق بووون األجووودع
يقووص  إن قاصوواً  ،يووا أبووا عبوود الوورمحن: فأتوواه رجوول فقووال z جلوسووا عنوود عبوود اهلل بوون مسووعود

فقوال عبود ، يئة اللكامويأخذ املؤمنني منه كه ،ويلعم أن آية الدخان جتيء فتأخذ بأنفاس الكفار

                                           
 .13-13: الدخان (1)
 .089: سبق خترجيه( 2)
 (.2674، برقم )4/2297: صحيح مسلم، كتاح الفنت وأشراط الساعة، باح يف بقية أحاديث الدجال( 3)
 .1/247: وتفسري ابن كثري ،19/131: ، وتفسري القرطيب20/132: تفسري الطربي: انظر (4)
لوه  أخور  ،ثقوة عابود ،من كبار أئموة التوابعني وفقهوائهم ،الكويف ،الوادعي ،هو مسروق بن األجدع بن مالك اهلمذاين (0)

  .هو 93تويف سنة  ،الستة
 .13/136: هتذيب التهذيب ،4/93: سري أعالم النبالءانظر: 
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من علوم مونكم شويئا فليقول مبوا يعلوم، ومون مل  ،يا أيها الناس اتقوا اهلل: وجلس وهو غضبان ،اهلل
قوال  kفوإن اهلل  ،اهلل أعلوم: فإنوه أعلوم ألحودكم أن يقوول ملوا ال يعلوم ،اهلل أعلوم: يعلم فليقول
 ژٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ          ژ : nلنبيووه 

ملووا رأ   nإن رسووول اهلل  ،(1)
فأخذهتم سونة حصوت كول شويء : ، قال«اللهم سبع كسبع يوسف »: من الناس إدبارا قال هلم

 .(2)«وينظر إىل السماء أحدهم فري  كهيئة الدخان ،حىت أكلوا اللود وامليتة من الوع
وذهب كثري من العلمواء إىل أن الودخان هوو مون اآليوات املنتظورة الويت مل توأت بعود،  -2

 وسيقع قرح يوم القيامة.
مسووتدال باألحاديووث الوويت سووبق ذكرهووا القووول هووذا  t  وقوود رجووح احلووافظ ابوون كثووري

 .عند االستدالل على هذه اآلية ) آية الدخان (
يف أن الووودخان مووون  zاألدلوووة وقوووول ابووون عبووواس  بعووود ذكووور t قوووال ابووون كثوووري

مع األحاديث املرفوعة مون ، gوهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعني "اآليات املنتظرة
الويت أوردوهوا مموا فيوه مقنوع وداللوة ظواهرة علوى أن الودخان مون اآليوات  الصحاح واحلسان وغريها

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ : قوووال اهلل تبوووارك وتعووواىل ،موووع أنوووه ظووواهر القووورآن املنتظووورة،

إمنا هو خيوال رأوه  zوعلى ما فسر به ابن مسعود  ،يراه كل أحد ،أي بني واضح ژڳ  
ژ : ، وقولوه تعواىلژڱ   ڱژ : وهكوذا قولوه تعواىل ،يف أعينهم من شودة الووع والهود

 .(3) "أي يقال هلم ذلك تقريعا وتوبيخا ژڱ  ں  ں  
ن اإلشووارات عوو -حفظووه اهلل–زغلووول النجووار  أمووا النظوورة العلميووة املعاصوورة فيقووول الوودكتور

األرع  ان السماء الذي يصل إىل  دخاإلشارة إىل": العلمية واحلقائق التارخيية يف سورة الدخان
اليووم   وحنون نور   ، للسواعة  أو كواحودة مون العالموات الكورب   ، ر العقواح اإلهلوييف صورة من صو 

  . دخان السماء مث تنفجر بعد انتهاء أجلها لتعود إىل  ، جنوم السماء تتخلق من دخان السماء
                                           

 .89ص:  (1)
 (.2768، برقم )4/2100: صحيح مسلم، كتاح صفات املنافقني وأحكامهم، باح الدخان( 2)
 .290/ 16البداية والنهاية: انظر: ، و 7/246: تفسري ابن كثري (3)
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 دخووان يصوول إىل بوودء اهنوودام النظووام الكوووين بتحووول النجوووم إىل وهووذه العالمووة إشووارة إىل
 .(1)"و به العاصني من عباده العذاح األليم الذي توعد اهلل و تعاىل سكان األرع كنوع من

 وهكذا ذكر، واهلل أعلم حبقيقة األمر.
 
 

                                           

 للدكتور زغلول النجار. ژ ڳ ڳ ڳ گ گ گژ : تفسري قوله تعاىل( 1)
http: //www.elnaggarzr.com/index.php?itm=2fdae23a8ce7119cca318ebebb479b67 
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 طلوع الشمس من مغربها: المطلب الرابع

طلوووووع الشوووومس موووون مغرهبووووا موووون عالمووووات السوووواعة الكوووورب  كمووووا هووووو ثابووووت بالكتوووواح 
 .(1)والسنة

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  ژ : قووووووووال اهلل تعوووووووواىل

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  

 ژڦ    ڄڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  
(2). 

ال تقوم الساعة حىت تطلع الشومس » : nقال رسول اهلل : قال zأيب هريرة وعن 
فوذلك حيوث ال ينفوع نفسوا إمياهنووا مل  ،فوإذا طلعوت ورآهوا النواس آمون النواس أمجعوون ،مون مغرهبوا

 .(3)« تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا
إن اهلل يبسووووط يووووده بالليوووول » : قووووال nعوووون النوووويب  zأيب موسووووى األشووووعري  وعوووون

طلووووع الشوووومس موووون ويبسووووط يووووده بالنهووووار ليتوووووح مسوووويء الليوووول حووووىت ت ،ليتوووووح مسوووويء النهووووار
 .(4)«مغرهبا

قوال ": عودم قبوول التوبوة بعود طلووع الشومس مون مغرهبوا فقوال t وقد ذكور القورطيب
س مون مغرهبوا ؛ ألنوه خلوص إىل قلووهبم مون وإمنوا ال ينفوع نفسوا إمياهنوا عنود طلووع الشوم: العلماء

فيصوري النواس   ،وتفورت كول قووة مون قوو  البودن ،شهوة من شهوات النفس الفلع ما ختمد معه كل
كلهووم إليقوواهنم بوودنو القيامووة يف حووال موون حضووره املوووت يف انقطوواع الوودواعي إىل أنووواع املعاصووي 

تقبول توبتوه كموا ال تقبول توبوة مون  فمون تواح يف مثول هوذه احلالوة مل ،عنهم وبطالهنا مون أبوداهنم

                                           
 .3/371: ، وتفسري ابن كثري7/140: تفسري القرطيب: انظر( 1)
 .108: األنعام (2)
 (.9039برقم ) 1247: البخاري، كتاح الرقاق، باح طلوع الشمس من مغرهبا صحيح( 3)
 (.2706برقم ) 4/2113: صحيح مسلم، كتاح التوبة، باح قبول التوبة من الذنوح( 4)
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 .(1)"حضره املوت
 ،حووديثا مل أنسوه بعوود nحفظووت مون رسوول اهلل : قوال cعبود اهلل بوون عمورو  وعون

«  ...إن أول اآليوووووات خروجوووووا طلووووووع الشووووومس مووووون مغرهبوووووا »: يقوووووول nمسعوووووت رسوووووول اهلل 
 .(2)احلديث

أن طلوووع الشوومس موون املغوورح هووو أول اآليووات ": t افظ ابوون حجووراحلوو وقوود ذكوور
ولعل خرو  الدابة يقع يف  ،وينتهي ذلك بقيام الساعة ،ة بتغري أحوال العامل العلويالعظام املؤذن

 .(3) "ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من املغرح
 اً تصوووور لة موودين أمووا النظوورة العلميووة املعاصوورة هلووذه اآليووة فقووود ذكوور األسووتاذ خالوود بوون محوو

بعووود اسوووتقرار الشووومس ": فقوووال -واهلل أعلوووم حبقيقوووة ذلوووك- طلووووع الشووومس مووون مغووورح األرعل
ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ژ : تعواىل املقدر يف املكان واللموان، كموا جواء يف قولوه

ژى   ى          ائ    
أن نووووووودخل يف  تصوووووووور طلوعهوووووووا مووووووون مغووووووورح األرع دون ميكوووووون، (4)
 .R بتغيوووري اجتوواه دوران األرع كووأن يكووون معاكًسوووا لوودوران كووارجنتون ،التعريووف عوون الكيفيووة

Carrington. 
اجتاهوووان خمتلفوووان ، خوووالل عمليوووة توسوووع الكوووون وانكماشوووه وهكوووذا سووويكون يف اجملمووووع

ألرع موون غرهبووا إىل شوورقها لتطلووع األول هووو الووذي نعيشووه ونووراه حيووث توودور ا: لوودوران األرع
الشووومس مووون مشووورق األرع، والثووواين هوووو الوووذي يوووراه اإلنسوووان قبووول قيوووام السووواعة حيوووث سوووتطلع 
الشوومس موون مغوورح األرع. إهنمووا عمليتووان للشووروق والغووروح ال تتمووان يف وقووت واحوود، وهلووذا 

                                           
 .1349التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة: ( 1)
األرع ونووولول عيسوووى وقتلوووه إيووواه  صوووحيح مسووولم، كتووواح الفووونت وأشوووراط السووواعة، بووواح يف خووورو  الووودجال ومكثوووه يف( 2)

بووورقم  4/2293وذهووواح أهووول اخلوووري وبقووواء شووورار النووواس وعبوووادهتم األوثوووان والووونفخ يف الصوووور وبعوووث مووون يف القبوووور: 
(2641.) 
 .11/303: فتح الباري (3)
 .38: يس (4)
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 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ : جوواء قولووه تعوواىل
 ،والووذي يوودل علووى أن اخلووالق واحوود أحوود ،(1)

هووو اإللوووه بربوبيتووه وسووولطانه وتوجيهووه خوووالل عمليووة التوسوووع واالنكموواش، ليبقوووى التعبووري واحوووًدا، 
 ."فحيثما وجد الشروق والغروح هناك قدرة اهلل ودقة ُصنعه

نوور  أن هنوواك مشوورقني خمتلفووني يف ، وموون خووالل مووا أتوواح لنووا التفسووري العلمووي": مث قووال
األول هووو الووذي نووراه اآلن النوواتا عوون عمليووة الفتووق أو االنفجووار العظوويم وبنوواء : واللموواناملكووان 

الكوووون وتوسوووعه حيوووث تووودور األرع مووون غرهبوووا إىل شووورقها لتطلوووع الشووومس مووون مشووورق األرع، 
واآلخوور هووو الووذي سوورياه اإلنسووان قبوول قيووام السوواعة أي عنوود بدايووة انكموواش الكووون وعمليووة طووي 

 .(2)"وإمنا املوفق من وفقه اهلل ،س من مغرح األرع. واهلل اعلمالسماء حيث ستطلع الشم
واهلل أعلوم حبقيقتوه -وذكر األستاذ عبدالكحيل الدائم تفسرياً لطلوع الشمس مون مغرهبوا 

يتحوودث العلموواء اليوووم عوون تبوواطؤ يف سوورعة دوران األرع حووول نفسووها، وهووذا ": يقووول -أيضوواً 
وران، ولكوون موواذا يعوو  ذلووك؟ إننووا نوور  الشوومس التبوواطؤ سيسووتمر حووىت تتوقووف األرع عوون الوود

تطلع من الشرق كل يووم بسوبب دوران األرع حوول نفسوها، فوإذا موا توقفوت األرع فوإن ذلوك 
سوويؤدي إىل تغووري اجتوواه دوراهنووا فتظهوور الشوومس موون املغوورح، وبووذلك يتحقووق قووول الرسووول الكوورمي 

n :«(3)"«حىت تطلع الشمس من مغرهبا. 
عبداهلادي سؤاالً عن طلوع الشومس مون مغرهبوا وأجواح عنوه  وذكر الدكتور أمحد عوع

موووا هوووي املقووودمات لطلووووع الشووومس مووون املغووورح ؟ وكيوووف سوووتتغري تلوووك : والسوووؤال اآلن": فقوووال
 احلركة؟

ال بوود أوال أن تتباطووأ حركووة األرع توودرجيياً  كليوواً   لكووي تتغووري تلووك احلركووة تغوورياً : الووواح

                                           
 .17: الدخان (1)

لإلعجواز العلموي يف القورآن لألستاذ خالد بون محولة مودين، موقوع اهليئوة العامليوة  ژ ٻ ٻ ٻ ٱژ مفهوم ( 2)
 (.16والسنة، وجملة اهليئة، العدد )

 (.23وجملة اهليئة العدد ) ،للدكتور هاين حممد خليع يف نفس املوقع ،التعقيب عليه: وانظر 
: مطلووووووووع الشوووووووومس موووووووون مغرهبووووووووا، هوووووووول هنوووووووواك إشووووووووارات علميووووووووة لووووووووذلك، للوووووووودكتور عبوووووووودالكحيل الوووووووودائم، موقووووووووع( 3)

www.kaheel7.com 
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كامال، مث تبدأ بالدوران العكسي حول نفسوها أيضواً   عند دوراهنا حول نفسها حىت تتوقف توقفا
وعندها تطلع الشمس من املغرح، وهذا يع  أنه عند حصول ذلك التباطؤ يرافقوه تبواطؤ لوقوت 
حصوووول الليووول والنهوووار بالتأكيووود! ألن سوووبب حصوووول الليووول والنهوووار كموووا ذكرنوووا آنفوووا هوووو دوران 

وعليووه سوويكون طووول  ،الوولم  احلوواياألرع حووول نفسووها خووالل أربووع وعشوورين سوواعة باحلسوواح 
الليل والنهار عند حصول التباطؤ أكثر مون أربوع وعشورين سواعة، وهوذا التبواطؤ سويكون تودرجييا 
وبالتاي ستكون زيادة طول الليل والنهار تدرجيية أيضا، ألن التوقف لو مت بشكل مفواجئ لودمر 

 وأهلك كل من على األرع من أحياء بل األرع كلها. 
وهووو حووديث طويوول  z أن نسووتأنس باحلووديث الووذي رواه النووواس بوون مسعووانوميكننووا 

قلنوا »: عن الدجال وظهوره آخر اللمان وهو عالمة أيضوا علوى قورح السواعة، وجواء يف احلوديث
أربعووون يومووا، يوووم كسوونة، ويوووم كشووهر، ويوووم كجمعووة : يووا رسووول اهلل ومووا لبثووه يف األرع؟ قووال
فووذلك اليوووم الووذي كسوونة، أتكفينووا فيووه صووالة يوووم ؟ : اهلل وسووائر أيامووه كأيووامكم، قلنووا يووا رسووول

يسووألونه عوون لبووث الوودجال يف األرع  nفأصووحاح رسووول اهلل  ،(1)«اقوودروا لووه قوودره، ال: قووال
أن لبثوه أربعوون يوموا يووم كسونة، ويووم  ،الذي ال ينطوق عون اهلوو  nعند ظهوره، فكان جوابه 

ا قلنوا كشهر، ويووم كجمعوة، وسوائر أياموه كأيامنوا هوذه، فيمكننوا أن نفهوم مون هوذا احلوديث؛ إذ
حوديث طلووع : nأن ظهور الدجال سيكون يف أيام تبواطؤ األرع مجعوا بوني حوديثي الرسوول 

حيووث كووال احلووديثني هلمووا عالقووة ببعضووهما موون  ،الشوومس موون مغرهبووا، وحووديث خوورو  الوودجال
حيوووث التغوووري الووولم  والفلكوووي، فطلووووع الشووومس مووون مغرهبوووا عبوووارة عووون تغوووري فلكوووي وأموووا ظهوووور 

 ه تغري زم .الدجال فيقع وقت ظهور 
فإذا جواز لنوا ذلوك، وال موانع مون استشوراف املسوتقبل مبوا ال خيول بأصول ديو  أو اعتقواد 
ثابووت عنوود املسوولمني، أقووول إذا جوواز لنووا ذلووك فووإن ظهووور الوودجال سوويكون عنوود توقووف األرع، 

وصوووفه بيووووم كسووونة، وهوووو أطوووول يووووم علوووى أهووول  nولووويس قبووول ذلوووك ألن أول يووووم ذكوووره نبينوووا 
فسيكون هنار مدته سنة، ملون هوم يواجهوون الشومس مون أهول األرع، وسويكون  األرع قاطبة،

                                           
 (.2637برقم ) 4/2203: لم، كتاح الفنت وأشراط الساعة، باح ذكر الدجال وصفته وما معهصحيح مس( 1)
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 ليل مدته سنة، ملن هم يف االجتاه اآلخر من أهل األرع.
مث تبوودأ األرع باحلركووة البطيئووة باالجتوواه املعوواكس لالجتوواه الووذي هووو عليووه دوراهنووا اليوووم، 

يووم الطويول، فيوتقلص هوذا الوقووت يف وبالتواي سويبدأ الليول والنهوار بالتنواقص تودرجييا بعوود ذلوك ال
اليوم الذي يليه مباشرة فيصري كشهر، مث يصري اليوم الثالث كجمعة أي كأسبوع، مث تعود األيوام 
كأيامنوووووا هوووووذه، وهوووووذا يعووووو  أن األرع سوووووتعود تتحووووورك حركتهوووووا الطبيعيوووووة بعووووود ذلوووووك التبووووواطؤ 

 .(1)"والتوقف

                                           
عة ، للدكتور أمحد عوع عبداهلادي، موقع موسو طلوع الشمس من مغرهبا""أحداث النهاية بني العلم والقرآن والسنة( 1)

 =http: //www.quran-m.com/firas/arabicold/?pageاإلعجاز العلمي للقرآن والسنة، 

show_det&id=2110&select_page=12 
 اإلعجاز يف طلوع الشمس من مغرهبا، لقسطاس إبراهيم، موقع جامعة اإلميان.: وانظر 

www.jameataleman.org/agas/jowi/jowi 
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 النار التي تحشر الناس: المطلب الخامس
 

املؤذنة بقيام القيامة خورو  نوار و ت الكرب  والعالمات العظمى ألشراط الساعة اآليامن 
 .حتشر الناس إىل حمشرهم

وجووواءت  ،جووواءت الروايوووات بوووأن خووورو  هوووذه النوووار يكوووون مووون الووويمن مووون قعووورة عووودنو 
 .روايات أخر  بأهنا ختر  من حبر حضرموت

ر ذلوك نوار وآخو»: nيف ذكر أشوراط السواعة وآخوره قولوه zحذيفة بن أسيد عن 
نووووار ختوووور  موووون قعوووورة عوووودن ترحوووول » : ويف روايووووة ،«ختووور  موووون الوووويمن تطوووورد النوووواس إىل حمشوووورهم 

 .(1)«الناس
موون حضوورموت أو موون سووتخر  نووار »: nقووال رسووول اهلل : قووال cابوون عموور وعوون 

 .(2)«  حتشر الناس حبر حضرموت قبل يوم القيامة
أن مدينة عدن يقوع  وجد" أما النظرية العلمية املعاصرة ففي الدراسات احلديثة عن عدن

عظووويم جوووداً أنفجووور مووون جانوووب البحووور، معظمهوووا بوووالبحر ايووويط، وهوووي قووود تكونوووت مووون بركوووان 
وأستمر دهراً، مث بعد مخوله وبروده أصبح له فوهة مقعرة ككل الرباكني ولكنها كبورية جوداً جوداً، 

 .(3)"وأصبحت فيما بعد هي مدينة عدن التارخيية...
 .ولقد قدر العلماء قوة هذا الربكان مبائة قنبلة هيدروجينية

يعتوورب بركووان ": ثووه )عوودن البعوود التووارخيي واحلضوواريمعووروف عقبووة يف حب: ويقووول املهنوودس
عوودن أحوود املراكوول الربكانيووة السووتة الوويت تقووع يف خووط بركوواين واحوود، ومتتوود موون بوواح املنوودح عنوود 

                                           
 .089: سبق خترجيه( 1)
(، 2217بوورقم ) 397: سوونن الرتمووذي، كتوواح الفوونت، بوواح مووا جوواء ال تقوووم السوواعة حووىت ختوور  نووار موون قبوول احلجوواز( 2)

إسوووناده ": ( وقوووال حمققوووه4038بووورقم ) 8/134: مسوووند اإلموووام أمحووودو هوووذا حوووديث حسووون غريوووب صوووحيح، : وقوووال
 .2/243: صحيح سنن الرتمذي: ، وصححه األلباين. انظر"صحيح

 ان احلشر لطارق عبده إمساعيل، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة بركان عدن ونري ( 3)
http: //www.quran-m.com/container.php?fun=artview&id=687. 
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مدينوة عودن، ولقود حودث موؤخراً منوذ أيوام نشواط أحود هوذه  املدخل النوويب للبحور األمحور حوىت
ل الويمن بوالبحر األمحور، وأخورياً نسوتعرع ملخوص املراكل الربكانيوة السوتة جبول الطوري قبالوة سوواح

 : وجه اإلعجاز العلمي والغرايف والتارخيي والغييب حلديث رسول اهلل عن مدينة عدن
وهوووذا مل « عووودن ةقعووور »أن عووودن مدينوووة مقعووورة الشوووكل فقوووال  n أخووورب رسوووول اهلل -1

  .يتضح إال بالتصوير عن بعد بالطريان أو باألقمار الصناعية
متداده بالفعل يصول ابركان خامد ، ولكن  ىعدن تقوم عل أن n سول اهللأخرب ر  -2

للب الكرة األرضية، الذي هو معروف أنه كتلة ضخمة جداً من احلديود والنيكول املنصوهر، وقود 
خرجوووت احلموووم الناريوووة مووون هوووذا الربكوووان يف ثوووورة عظيموووة يف امليووواه القريبوووة مووون السووواحل بوووالبحر 

كوووان جبووول ضوووخم فوقوووه فوهوووة عظيموووة، كانوووت هوووي مدينوووة عووودن، ايووويط، كوووون بعووودها هوووذا الرب 
 مووون نفوووس املكوووان ، وهوووذا أمووور معتووواد يف معظوووم الرباكوووني يف العوووامل،  وسوووتخر  النوووار مووورة أخووور 

سيسوووووق فيهووووا البشوووور ملكووووان احلشوووور بووووأرع   اخلوووورو  األخووووري يف صووووورة أشوووود وأقووووو  وسوووويكون
 .(1)"الشام

آخور املسوتجدات يف جموال اإلعجواز  أن مون -حفظوه اهلل–وذكر الدكتور زغلوول النجوار 
ما أثبته العلم منذ عدة سنوات، هو وجود طفوح بركانية غرح الليرة العربيوة تليود عون ": العلمي

كيلواً مرت ممتدة إىل الوالن هذه الطفوح مليئة بالفوهات الربكانيوة الويت ال تولال نشوطة   634333
املدينووة املنووورة، سووجلت مووا ال يقوول عوون  فوهووة بركانيووة حووول 733إىل يومنووا هووذا، ومنهووا حووواي 

هلة أرضية خالل سنة واحدة، مما يؤكد أهنا ال تلال نشطة، وبالتاي فالبد هلا من أن تفور  333
 .(2)"يف يوم من األيام وحتمية العلم تؤكد ذلك وستكون فورهتا من عالمات الساعة

 واهلل أعلم.

                                           
 املرجع السابق.( 1)
للوودكتور زغلووول النجووار، موقووع املدينووة  ،فوهووة بركانيووة حووول املدينووة املنووورة سووتكون فورهتووا موون عالمووات السوواعة 733 (2)

 www.madenah-manawara.com/vb/showthread.php?t=28386 املنورة.
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 المؤمنينالريح الطيبة التي تقبض أرواح : المطلب السادس
أخوورب النوويب  موون عالمووات السوواعة الكوورب  الووريح الطيبووة الوويت تقووبض أرواح املووؤمنني، فقوود

n  عووون ريوووح  طيبوووة  ختووور  لقوووبض أرواح املوووؤمنني يف آخووور اللموووان، فتهوووب فوووال يبقوووى علوووى ظهووور
األرع من يقول اهلل إال وأخذته، فيبقى شورار النواس علويهم تقووم السواعة، وقود جواء يف وصوفها 

خوورو  الوودجال وقتلووه، وبعوود  بعوود مووا ذكوور -عليووه الصووالة والسووالم-موون احلريوور، فقووال  نيألووأهنووا 
فبينما هم كذلك إذ بعث اهلل رحيا طيبة فتأخذهم حتت »: خرو  يأجو  ومأجو  وفنائهم، قال

 ،(1)ويبقووى شوورار النوواس يتهووارجون هتووار  احلموور ،وكوول مسوولم ،فتقووبض روح كوول مووؤمن ،آبوواطهم
 .(2)«فعليهم تقوم الساعة

ار حىت ال يذهب الليل والنه»: يقول nأهنا مسعت رسول اهلل  x عن عائشةو 
: إن كنت ألظن حني أنلل اهلل ،يا رسول اهلل: x ، فقالت عائشة«تعبد الالت والعل 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ژ

 ژڤ  ڦ  
مث  ،إنه سيكون من ذلك ما شاء اهلل»: قال ،لك تاماأن ذ (3)

، فيبقى من ال خري فيه ،من إميان فتوىف كل من يف قلبه مثقال حبة خردل ،يبعث اهلل رحيا طيبة
 .(4)«فريجعون إىل دين آبائهم 
إن اهلل يبعوث رحيوا مون الويمن، ألوني » : nقوال رسوول اهلل : قال zوعن أيب هريرة 
 .(0)«مثقال ذرة( من إميان؛ إال قبضته: أحدا يف قلبه مثقال حبة )ويف روايةمن احلرير، فال تدع 

–ق باإلعجوواز العلمووي أمووا النظوورة العلميووة املعاصوورة فلووم أجوود موون تكلووم عنهووا فيمووا يتعلوو
 .-حسب علمي

                                           
 .18/73: شرح النووي على مسلم: ل النساء حبضرة الناس. انظرأي جيامع الرجا( 1)
 (.2637برقم ) 4/2203: صحيح مسلم، كتاح الفنت وأشراط الساعة، باح ذكر الدجال وصفته وما معه( 2)
 .33: التوبة (3)
 .(2639) برقم ،4/2233: الساعة حىت تعبد دوس ذا اخللصة باح ال تقوم ،كتاح الفنت،  مسلم صحيح (4)
، 1/136: صحيح مسلم، كتاح اإلميان، باح يف الريح اليت تكون قرح القيامة تقبض من يف قلبه شيء مون اإلميوان( 0)

 (.117برقم )
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 الفصل الثامن
 اآليات الكونية املتعلقة بيوم القيامة

 

 : وفيه متهيد ومبحثان

 اآليات الكونية السماوية. :املبحث األول

 اآليات الكونية األرضية. :املبحث الثاني



616 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 تمهيد

ء والشمس والقمر كالسما–اآليات الكونية املتعلقة بيوم القيامة منها آيات مساوية 
وأهوال يوم القيامة وما  ،-كاألرع والبال والبحار–ومنها آيات أرضية  ،-والنجوم والكوكب

 .(1)حيدث هلذه اآليات الكونية من األمور الغيبية اليت جيب اإلميان هبا
وقدم اهلل سبحانه وتعاىل مشاهد ما يقع لآليات السماوية على مشاهد ما يقع لآليات 

 ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ژ : ال تعاىلاألرضية، فق

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ      ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ژ : ، وقال تعاىل(2)

 ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  ژ : ،، وقال تعاىل(3)

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ      
(4). 

فووإن مثوول هووذه األمووور ال توودرك إال خبوورب عوون  ؛فيجووب التصووديق هبووا وعوودم التكلووف فيهووا
 .nوعن ونبيه kاهلل

بيوووووان  -املتعلقوووووة بأشووووراط السوووواعة اآليووووات الكونيووووة  –وقوووود سووووبق يف املبحووووث السوووووابق 
الضوووووابط يف دراسووووة مثوووول هووووذه األمووووور وسووووبب إيووووراد كووووالم املعاصوووورين عوووون التفسووووري واإلعجوووواز 

 .(0)العلمي

                                           
أحوال بوويف كتابووه التووذكرة  -ومنهووا هووذه اآليووات الكونيووة-ذكوور القوورطيب تفسوورياً للنصوووص الواصووفة ألهوووال يوووم القيامووة ( 1)

 .2/038: املوتى وأمور اآلخرة
 .3-1: نفطاراال (2)
 .0-1: االنشقاق (3)
 .11-1: التكوير (4)
 .093ص:  (0)
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علووى مووا أنووه مفوو   nعلووى لسووان نبيووه  k اهلل وقوود أخوورب": t (1)قووال احلليمووي

البحووار تسووجر، والكواكووب وجووه األرع ومبوودل األرع غووري األرع، وأن الشوومس تكووور، وأن 
تنثر فيذرها قائمة صفصفاً ال تر  فيها عوجوا وال أمتواً، وكول ذلوك كوائن علوى موا جواء بوه اخلورب، 

عنوه بشويء، فوأمره إليوه وهوو  kوعد اهلل صدق وقوله حق. وأما ما وراء ذلوك مموا مل خيورب اهلل 
 أعلم مبا هو فاعله.

ى كول حوال بغوري علوم حورام، فواالجرتاء وال ينبغي لنا أن نتكلم فيه بشيء ألن القوول علو
أن السوووماء إذا طويوووت : بوووه علوووى اهلل جووول ثنوووا ه أشووود وأوىل باحلرموووة، أعووو  هبوووذا إن سوووائل سوووأل

والشمس إذا كورت أو الكواكب إذا انتثرت، أو عون األرع بعود ركووح النواس الصوراط وفراغهوا 
بوه، واألوىل باملسوؤول أن  منهم، ماذا يكون من أمرها بعد ذلك؟ مل يكن له جواح ميكن القطوع

موووووا املسوووووؤول عنهوووووا بوووووأعلم مووووون »: للوووووذي سوووووأله عووووون السووووواعة nكموووووا قوووووال الرسوووووول : يقوووووول
  .(2)«السائل

فإن مثل هذا ال يودرك إال خبورب ومل يأتنوا يف هوذه األبوواح عون اهلل جول ثنوا ه خورب إال أن 
ألجسووام، فووإن أراد اهلل تعوواىل أفناهووا وحووبس البقوواء عنهووا، وفعوول ذلووك يف الملووة خيربنووا بانتقوواع ا

فعوول مووا يشوواء وحيكووم مووا يريوود، وهووو علووى كوول شوويء أراد غووري ذلووك فلووه اخللووق واألموور ي هبووا، وإن
 .(3)قدير"

موون ضوووابط التعامووول مووع قضووية اإلعجووواز ": -حفظووه اهلل–وقوود ذكوور د. زغلووول النجوووار 
 : بوية املطهرة ما يليلسنة الناالعلمي للقرآن الكرمي و 

                                           
هو أبو عبداهلل احلسني بون احلسون بون حممود بون حلويم البخواري الشوافعي، كوان رئويس ايودثني واملتكلموني يف بوالد موا ( 1)

 .433املنها  يف شعب اإلميان، تويف سنة : وراء النهر، من مؤلفاته
 .3/197: ، وشذرات الذهب17/231: ءسري أعالم النبال: انظر 
بورقم  1/39صحيح مسلم، كتاح اإلميان، باح بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان، ووجوح اإلميوان بإثبوات قودر اهلل: ( 2)

(18.) 
 .337-1/339املنها  يف شعب اإلميان: ( 3)
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غيبوة مطلقوة، وضورورة التوقوف يف ذلوك عنود حودود الغيبيوة عدم اخلوع يف القضايا  -1
، انطالقواً مون اإلميوان nالنصوص الوواردة يف كتواح اهلل أو يف أحاديوث خوامت األنبيواء واملرسولني 

غوووري هدايوووة الكامووول هبموووا، واعرتفوووا بعجووول اإلنسوووان عووون الوصوووول إىل مثووول هوووذه الغيووووح املطلقوووة ب
 ربانية.

التأكيد على أن اآلخرة بتفاصيلها املختلفة وأحداثها املتتابعة هلا من السنن  -2
والقوانني ما يغاير سنن الدنيا مغايرة كاملة، وعلى ذلك فإن وقوع اآلخرة ال حيتا  إىل أي من 

عل -ذلك بقوله سنن الدنيا البطيئة الرتيبة؛ ألن اهلل تعاىل يصف وقوعها بالفجائية الشديدة، و 
وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ : nخماطبًا خامت أنبيائه ورسله  -من قائل

ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی     یجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  جت  حت       

 .(1) ژخت   متىت  يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج      جح  مح    جخ  
وعلووى ذلووك فووإن املشووتغلني بعلوووم الكووون إذا اسووتخدموا عوودداً موون الشووواهد احلسووية الوويت 

اآلخوورة موون أبقاهووا اهلل تعوواىل لنووا يف صووخور األرع أو يف صووفحة السووماء للتوودليل علووى حتميووة 
أجوووول الربهنووووة علووووى تلووووك احلتميووووة وعلووووى ضوووورورهتا، فووووإن ذلووووك ال ميكوووون أن يعوووو  قوووودرهتم علووووى 

 .(2)"استشراف زمن وقوعها الذي هو من صميم الغيب املطلق الذي ال يعلمه إال اهلل تعاىل
 

"فيووووم القياموووة مووون األموووور الغيبيوووة الووويت ال يصوووح الكوووالم فيهوووا إال بووودليل مووون الكتووواح أو 
.. ولووذلك ال ... فلهووا نووواميس خمتلفووة.. كمووا أن اآلخوورة ال تنطبووق عليهووا نووواميس الوودنيا..السوونة

.. .n.. وإمنوا نصودق مبووا جاءنوا عون رسوولنا الكوورمي .يصوح أن نطبوق قووانني الودنيا علووى اآلخورة
.. وقوود قوال اهلل سووبحانه ... ألن هوذا موون القوول بغووري علوم.وال خنووع يف أشووياء غيبيوة ال نعرفهووا

                                           
 .187األعراف: ( 1)

ر. موقوووع الووودكتور للووودكتور زغلوووول النجوووا ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹژ تفسوووري قولوووه تعووواىل: ( 2)
 زغلول النجار.

http: //www.elnaggarzr.com/index.php?itm=66e075381fbee8ee27490f992ab3312d 
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وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ژ : وتعووووووووووووووووووووووواىل

 .(2) "(1) ژی  
جوابواً ملون ذكور ملواذا خيورح  t (3)عون الوفواء ابون عقيول tوقد ذكر ابن القيم 
 .؟ةاهلل العامل عند يوم القيام
ويف احلاضوورين أبووو الوفوواء  ،ژٱ  ٻ  ٻ       ژ وقوورأ قووارئ ": tقووال ابوون القوويم 

يوووا سووويدي هووب أنوووه أنشوور املووووتى للبعووث واحلسووواح، وزو  النفووووس : ، فقووال لوووه قائوولابوون عقيووول
ماء، ونثوور بقرنائهووا بووالثواح والعقوواح، فلووم هوودم األبنيووة، وسووري البووال، ودك األرع، وفوورط السوو

إمنووا بووىن هلووم الوودار للسووكىن والتمتووع، وجعلهووا وجعوول مووا فيهووا : النجوووم، وكووورت الشوومس؟ فقووال
لالعتبار والتفكر واالستدالل عليه حلسن التأمول والتوذكر. فلموا انقضوت مودة السوكىن وأجالهوم 

 إحالوة من الدار خرهبا النتقال الساكن منها، فوأراد أن يعلمهوم بوأن الكوون كوان معمووراً هبوم ويف
األحوال، وإظهار تلك األهوال، وبيان املقدرة بعود بيوان العولة، وتكوذيب ألهول اإلحلواد، وزنادقوة 
املنجمووني، وعبوواد الكواكووب والشوومس والقموور واألوثووان، فوويعلم الووذين كفووروا أهنووم كووانوا كوواذبني، 

قت ظهوورت فووإذا رأوا آهلووتهم قوود اهنوودمت، وأن معبوووداهتم قوود انتثوورت وانفطوورت، وحماهلووا قوود تشووق
فضوووائحهم وتبوووني كوووذهبم، وظهووور أن العوووامل مربووووح حمووودث مووودبر، لوووه رح يصووورفه كيوووف يشووواء، 
تكذيباً ملالحدة الفالسفة القائلني بالقودم. فكوم هلل مون حكموة يف هودم هوذه الودار وداللوة علوى 

شويئته عظيم علته وقدرته وسلطانه وانفراده بالربوبية، وانقياد املخلوقات بأسرها لقهره، وإذعاهنا مل
 .(4)فتبارك اهلل رح العاملني"

 

                                           
 .39: اإلسراء( 1)
 .434موسوعة اإلعجاز العلمي ليوسف احلا : ( 2)
تواح الفنوون، الوذي هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل، من علماء احلنابلوة، ولوه مؤلفوات كثورية، منهوا: ك( 3)

 .9/08، وشذرات الذهب: 16/443. انظر: سري أعالم النبالء: 013يليد على أربعمائة جملد، تويف عام 
 .030التفسري القيم البن القيم: ( 4)
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 اآليات الكونية السماوية: المبحث األول

كمووا خلقووه سوبحانه فإنووه سوووف ينهيووه   ،وعود اهلل سووبحانه وتعوواىل بوأن جيعوول للكووون هنايوة
 ژ ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ : ويطويه، قال تعاىل

ومن اآليوات الكونيوة السوماوية ، (1)
 والكواكب. ،والنجوم ،والشمس ،السماوات: اليت وردت يف النصوص

 
 : السماوات -1

علوووى ارتفاعهوووا النوووائي، ومسكهوووا العظووويم، وعوووددها أن هوووذه السوووماوات  kأخووورب اهلل 
 امة.يوم القي وزواهلا يفتأيت ساعة من الساعات ويكون يف ذلك خراهبا  ،الكثري، ومجاهلا الباهر
 ژۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ژ : قال اهلل تعاىل

يوم القيامة تتحرك السموات ألمور اهلل ، (2)
ڀ  ژ: ، قووال تعووواىلمث تنشووق علووى عظمهووا ومسكهووا وارتفاعهووا ،تعوواىل فيمووو  بعضووها يف بعووض

 ژڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ      ٿ   
(3). 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ : عنودما تنشووق يكوون هلووا لوون وشووكل، قوال تعوواىلوهوي 

 ژۈئ  ېئ            
والفضوة   ،(0)أي توذوح كموا يوذوح الودردي": t قوال ابون كثوري ،(4)

فتوووارة محوووراء وصوووفراء وزرقووواء وخضوووراء  .ألصوووباغ الووويت يووودهن هبوووايف السوووبك، وتتلوووون كموووا تتلوووون ا
 .(9) "وذلك من شدة األمر وهول يوم القيامة العظيم

                                           
 .134: األنبياء (1)
 .6: الطور (2)
 .2-1: االنشقاق (3)
 .37: الرمحن (4)
 .2/1300العرح: لسان  ما يبقى يف أسفله.: الليت وغريه دردي( 0)
 .7/468: تفسري ابن كثري( 9)
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ژىئ  ی  ی  ی      ژ : قووووووال تعوووووواىلو 
كوووووودردي الليووووووت،  مث يكووووووون الضووووووعف   (1)

ژڌ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ژ  ،(2)والوهن يف السماء على عظمها وقوهتا
(3). 

 ژھ  ھ  ے   ژ : قوووال تعووواىلو 
ژٱ  ٻ  ٻ   ژ : وقوووال تعووواىل ،(4)

(0)، 
 :، كموووا أخووورب سوووبحانه وتعووواىل(9)أبوووواح: ر  أيويكوووون فيهوووا فُووووتنفطووور وتضوووعف فهوووي تتشوووقق 

 ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ
(7). 

ڃ  چ  ژ : قال تعاىل ،(8)ويف هناية األمر تنتهي السماء وذلك بنلعها وطيها 

ژچ
ۇئ   ۇئ  ژ : قال تعاىلو  ،(13)فقلعت ونلعت بشدة فطويت (6)

ژۆئ
ٹ  ٹ  ڤ  ژ : قال تعاىل ،ن هذا الطي كطي السجل للكتب، وأ(11)

ڤ ڤ  ڤڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             

ژچ
(12). 

 ،النصووووص القرآنيوووة وقووود جووواءت األحاديوووث الصوووحيحة دالوووة علوووى مثووول موووا دلوووت عليوووه
ففوي احلوديث املتفوق عليوه  ،وطيوه السوماء ،ا يقولوه احلوق تبوارك وتعواىل بعود قبضوه األرعمبينة ملوو 

                                           
 .8: املعار  (1)
 .18/290: تفسري القرطيب: انظر( 2)
 .19: احلاقة (3)
 .6: املرسالت (4)
 .1: االنفطار (0)
 .8/267: تفسري ابن كثري: انظر( 9)
 .16: النبأ (7)
 .23/292: املوسوعة الكونية الكرب : وقد ذكر علماء الفلك أن ذلك سيأيت. انظر( 8)
 .11: التكوير (6)
 .16/230: تفسري القرطيب: انظر( 13)
 .97: اللمر (11)
 .134: األنبياء (12)
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ويطوووووي  ،يقووووبض اهلل األرع يوووووم القيامووووة »: nرسووووول اهلل  قووووال: قووووال z عوووون أيب هريوووورة
 .(1)«أين ملوك األرع ،أنا امللك: مث يقول ،السماء بيمينه

يطووي اهلل »: nقال رسول اهلل : قال ،c ويف صحيح مسلم عن عبد اهلل بن عمر
أيوووون البووووارون؟ أيوووون  ،أنووووا امللووووك: مث يقووووول ،ذهن بيووووده اليمووووىنمث يأخوووو ،السووووماوات يوووووم القيامووووة

 .(2) «؟املتكربون
مسوووتقبل موووا  ،أموووا النظووورة العلميوووة املعاصووورة فوووإن علمووواء الفلوووك وردت التسوووا الت عووونهم

 : ذكروا أن الكون يتسم بالصفات التاليةالكون؟ ف
 ،و زمووون معوووني، مث يقوووف التمووودد عنووود نقطوووة معينوووةكوووون يتوسوووع إىل مرحلوووة معينوووة أ-1"

وذلك بسبب تفوق الاذبية الذاتية للكون، بعد ذلك يعود للتقلص من جديد وانكماش الكون 
علووى نفسوووه حووىت يعوووود للحالووة ذاهتوووا الووويت حوودثت قبووول االنفجووار العظووويم، أي هنايووة الكوووون مووون 

الكون، أي يصبح الكون علوى  جديد، وإذا كان الكون هبذه الصورة فإن الفضاء يتحدح حول
 شكل منحىن.
كووون يتوسووع مووع تبوواطؤ يف حركووة فوورار اجملوورات، لكوون هووذا التوسووع سوويبقى إىل األبوود، -2

 .(3)أي لن تستطيع كثافة الكون أن تسيطر على قوة االنفجار اليت أدت إىل متدد الكون"
يوواره أموور ال ولكوون سووواء حوودث للكووون الوونمط األول أو الثوواين فووإن فنوواء هووذا الكووون واهن

فووإن الكووون سووينكم  ويعووود إىل مرحلووة البدايووة، وهووي حالووة موون "مفوور منووه، ففووي الوونمط األول
حوواالت االهنيووار للكووون، أمووا يف الوونمط الثوواين يبقووى الكووون يتموودد إىل فوورتة معينووة حبيووث تنتهووي 

هامدة، الطاقة كلياً من الكون، حيث ينتهي اهليدروجني من النجوم، ويصبح الكون بالتاي جثة 
 .(4)لذلك فإن مستقبل الكون هو املوت يف كال النموذجني"

 

                                           
 (.9021برقم ) 1246: صحيح البخاري، كتاح الرقاق، باح يقبض اهلل يوم القيامة( 1)
 (.2788برقم ) 4/2148: صحيح مسلم، كتاح صفات املنافقني وأحكامهم( 2)
 .339: 1، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، طاحلديثة، لعماد جماهدة الفلكية املوسوع( 3)
 .339: املرجع السابق( 4)
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 : أما طي السماء

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤڦ  ڦ             ڦ  ڦ  ژ : فقووود قوووال تعووواىل

 ژڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             چ   
(1). 

أنووه مهمووا اتسووع الكووون وكثوورت حمتوياتووه وثقوول : أوالً ": kففووي هووذه اآليووة خيربنووا اهلل 
كرب أو يستعصي على خالقه بول سويطويه يف سوهولة ويسور كموا يطووي صواحب توزرنه فهو لن ي

 السجل صحائفه.
إن ذلوك علوى اهلل يسوري، قوال : ويؤكد لنا العليل القودير هوذه احلقيقوة يف آيوة أخور  بقولوه

، (2)  ژ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻژ : تعوووووووووووووووووواىل
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ : ويف آيوووووة أخووووور 

 .(3) ژچ  چ   چچ  ڇ   ڇ        ڇ  
ة الكون بالصحائف املستوية، وقد يكون الكون مستوياً فعالً وهي احلالو: ويشبه لنا ثانياً 

بووني الكووون املنغلووق واملنفووتح عنوودما تكووون كثافووة الكووون تسوواوي الكثافووة احلرجووة وهووذا مووا يرجحووه  
 بسبب عظمة اخلالق. -وإن كان حقيقة غري ذلك–كثري من الفلكيني. وقد يبدو لنا مستوياً 

وهنووا نوور  موود  قوورح تشووبيه الكووون لصووفحات السووجل، اسووتواء نووراه يف الكووون موون كوول 
 الستواء الصحائف. -وقد يكون كذلك–أنه فعالً مستوياً جانب حىت خييل لنا 

بعملية انكماش الكون واهنياره فتشبيه طوي الكوون بطوي الصوحائف : ويربط أذهاننا ثالثاً 
هلووو تشووبيه تفوووق روعتووه أي وصووف وال ميكوون أن يصوودر إال موون احلكوويم العلوويم الووذي خلووق هووذا 

أو إىل موووا سووووف يصوووبح عليوووه يف –آلن الكوووون، فبعووود متووودد الكوووون واتسووواعه إىل موووا هوووو عليوووه ا
يطوي اخلالق هذا الكون بكل ما فيه فيعود هذا الشيء الذي كرب واتسع إىل موا كوان  -املستقبل

                                           
 .134: األنبياء (1)
 .16: العنكبوت (2)
 .27: الروم (3)
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 .(1)عليه"
إن ": مث ذكووور صووواحب موسووووعة اإلعجووواز العلموووي التفسوووري العلموووي لطوووي السوووماء فقوووال

 نقطوة بدايتوه هلوو أقورح تفسوري عملية انكماش الكون واهنياره علوى نفسوه هوذا االهنيوار اهلائول إىل
يستطيع العلم أن يقدموه حاليواً لطوي الكوون أو طوي السوماء إىل موا كانوت عليوه يف بدايوة اخللوق، 

 : ومع ذلك فهناك بعض املالحظات اليت جيب أن نأخذها يف االعتبار
ـــى التعبوووري العلموووي أو اإلنسووواين لعمليوووة االنكمووواش الوووذي يتبعوووه اهنيوووار هائووول هوووو : األول

اس ملا يراه أو يتصوره اإلنسان يف هذا احلدث اهلائل من قوة وعنف تفووق مقدراتوه وطاقاتوه انعك
 ...بل وخياله

وموون ناحيووة أخوور  نوور  يف التعبووري القوورآين لطووي السووماء أو الكووون هوودوء يعكووس مقوودرة 
بوأكثر مون ليسوت اخلالق املقتدر، الذي يصدر منه هذا احلديث، فنهاية الكون كله بالنسوبة إليوه 

عمل سهل هني نقوم به حنن كل يوم، أال وهو طوي بعوض الصوحف لويس فيوه عنواء علوى اخلوالق  
 كما ال يسبب طي الصحف أي عناء لنا.

إذا كان انتهواء الكوون حسوب التفسوري العلموي بانكماشوه مث اهنيواره يسواعدنا يف : الثانية
أ منووه، بوول األكثوور موون مووا بوود فهووم اآليووة الكرميووة ويف تفسووري طووي السووماء اآلن وإعووادة الكووون إىل

، فليس معوىن ذلوك أن هوذا هوو التفسوري الوحيود لآليوة ذلك جند فيه اتفاقاً كبرياً مع النص القرآين
الكرمية، فالطي اإلهلوي للكوون ممكون أن يتخوذ صوورة منووذ  االنكمواش واالهنيوار، وممكون أن يوتم 

 .(2)بصورة أخر  قد نعلمها وقد ال نعلمها"
 

 أما كيف يكون المهل؟

وخيور  مون األرع  ،يتكون من احلجارة وموا فيهوا مون املعوادن ،إن املهل سائل لل  حارف
متوودفقاً يف اهلووواء أو منسووكباً فوووق األرع ولووه دورة خاصووة حلياتووه فقوود ينشووط مووع الرباكووني وقوود 

                                           
 .432-431: موسوعة اإلعجاز العلمي، ليوسف احلا ( 1)
 .433-432: املرجع السابق( 2)
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 .(1)يسكن مع مخوهلا
ة ال يوووتم بووودون طاقوووة عاليووو"الغوووازات الووويت تووودخل يف تركيوووب اهلوووواء الووووي، (2)توووأين مث إن

الشوودة، عندئووذ تصووبح السووماء يوووم القيامووة مثوول املهوول، أي مثوول املهوول يف حرارتووه وتووأين مكوناتووه 
مووون ذرات العناصووور الكيميائيوووة، إذ خيتلوووف مهووول األرع عووون مهووول السوووماء يف نوعيوووة العناصووور 

 .(3)"الكيميائية
 

                                           
 أ.د. حممد وليد كامل. -البحاراألرع وعلوم –اإلعجاز العلمي  (1)

http: //www.eajaz.org/arabic/index.php?option=com_content&view= article&id 
=291: 2010-07-25-12-41-55&catid=112: 2010-08-24-22-34-41&Itemid=97 

حونة مثوول اإللكرتونوات. واأليووون: هووو التوأين: عمليووة فيليائيووة لتحويول الووذرة أو الوولء إىل أيونوات بإضووافة أو إزالووة جسويمات مشوو (2)
 ذرة مشحونة كهربائيا بعد تفاعل كيميائي أخذت إلكرتونات من ذرة أو ذرات أو أعطتها إياها. انظر: موسوعة ويكيبيديا.

       http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86 
 املرجع السابق. (3)
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 : الشمس والقمر -2

ژ : القيامة، قال اهلل تعواىلإن الشمس والقمر من اآليات الكونية اليت جيري خراهبا يوم 

 ژھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ      ڭ       
(1). 

ٱ  ژ : قووال اهلل تعوواىل ،يووذهب ضوووء القموور وتظلووم الشوومس وجتمعووان معووا ويرمووى هبمووا

 ژٻ  ٻ
وقيووول  ،ذهاهبوووا: أقووووال يف معوووىن تكووووير الشووومس، فقيووول التفسوووري ولعلمووواء  (2)

والصووواح موون القووول يف " :t جريوورقووال ابوون  .وغووري ذلووك ،ذهوواح ضوووئها وقيوول رمووي هبووا
) مجوووع : اهلل جووول ثنوووا ه، والتكووووير يف كوووالم العووورح كموووا قوووال  ژٻژ  ذلوووك عنووودنا أن يقوووال

وكتكووير الكوارة وهوو  ،وهو لفهوا علوى الورأس ،كتكوير العمامة  وذلك ،بعض الشيء إىل بعض (
مجوووع : إمنوووا معنوواه ،ژٱ  ٻ  ٻ ژ : وكووذلك قولووه ،مجووع الثيوواح بعضوووها إىل بعووض ولفهوووا
وإذا فعل ذلك هبا ذهب ضوءها فعلى التأويل الذي تأولناه  ،بعضها إىل بعض مث لفت فرمي هبا

وذلك أهنا إذا كورت ورمي هبا  ،ويل وجه صحيحوبيناه لكال القولني اللذين ذكرت عن أهل التأ
 .(3) "ذهب ضوءها

 .(4)«الشمس والقمر مكوران يوم القيامة» : قال nعن النيب  z هريرةوعن أيب 
عوووون مجووووع  -حفظووووه اهلل–أمووووا النظوووورة العلميووووة املعاصوووورة فيقووووول الوووودكتور زغلووووول النجووووار 

و هي تعرب عن نولع اإلنسوان مون هوول عالموة مون عالموات تودمري ": يوم القيامةالشمس والقمر 
فجمع الشمس والقمر أصبح حقيقوة علميوة اآلن، ألنوه ثبوت بقياسوات دقيقوة للغايوة أن  ،الكون

ألوف كوم ( يتباعود عنوا بطريقوة مسوتمرة مبعودل  433القمر ) الذي يبعد عنوا يف املتوسوط حوواي 
هووذا التباعوود سوويدخل القموور وقووت موون األوقووات يف نطوواق جاذبيووة ، و ثالثووة سوونتيمرتات يف السوونة

                                           
 .6-7: القيامة (1)
 .1: التكوير (2)
 .33/81: تفسري الطربي (3)
 (.3233برقم ) 910: ژ ڌژ صحيح البخاري، كتاح بدء اخللق، باح صفة الشمس والقمر ( 4)
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الشوومس فتبتلعووه الشوومس، وهووذا موون التنبووؤات العلميووة املبنيووة علووى اسووتقراءات كونيووة، وحسووابات 
فووالقمر يسووتمر بتباعووده عوون األرع البوود وأن يووؤدي بووه هووذا التباعوود يف يوووم موون  ،فلكيووة دقيقووة

 .                                                                                                                            (1)"ىت سيتم ذلك؟ هذا يف علم اهلل سبحانه وتعاىلولكن م ،األيام إىل أن تبتلعه الشمس
: وذكر الدكتور يوسف احلا  يف بيان مصري الشمس بني القرآن والعلم ومعىن قوله تعاىل

نفاد اهليدروجني مون قلوب الشومس ووفورة اهليليووم داخلوه توؤدي إىل "نأ: ژٻ  ٻ       ٱ  ژ 
فوإن اهليليووم أثقول مون اهليودروجني بوأربع مورات، وهوذا  ،حصول ال جتوانس واضوح يف توزيوع املوادة

يعوو  اخووتالف كثافووة مووادة الوونجم وفقوودان التوووازن. لووذلك البوود موون حركووة شوواملة إلعووادة توووازن 
وحيصل هذا إذا انتفخ الولء اخلوارجي مون موادة الشومس انتفاخواً هوائالً فيموا  ..،.جسم الشمس

 يتقلص اللب. وعندئذ يتغري لون الشمس إىل األمحر...
وإذ تضوووعف القوووو  الداخليوووة يف اللوووب، فوووإن القشووورة اخلارجيوووة املنتفخوووة ال تسوووتطيع أن 

تكوووير( وذلووك تسوند نفسووها علووى شوويء فينهووار جسووم الشوومس علووى بعضووه يف عمليووة تسوومى )ال
بسوووبب جاذبيوووة أجلائوووه بعضوووها للوووبعض اآلخووور، مموووا جيعلهوووا تووونكم  انكماشووواً مفاجئووواً وسوووريعاً، 
فتنسووووحق املووووواد للشوووومس، وتتووووداخل اللئيووووات، وتتقووووارح الووووذرات تقاربوووواً شووووديداً حووووىت تكوووواد 
ا تتوووداخل، إال أن قووووة التنوووافر الكهربوووائي بوووني األغلفوووة اإللكرتونيوووة للوووذرات تقووواوم تووودخلها عنووودم

.. وبذلك تتعادل قووة التنوافر الكهربوائي موع قوو  الوذح الويت توؤدي .تصبح املسافة بينها قليلة،
 .(2)إىل تكوير الشمس، وعندما حيصل هذا التوازن تكون الشمس قد وصلت إىل مستقرها"

علماء الفلك يقدرون بأن الشمس تسبح إىل الوقوت الوذي ينفود فيوه وقودهوا "مث ذكر أن
املعوىن العلموي الوذي أعطواه العلمواء ملسوتقر الشومس، هوذا باإلضوافة إىل موا مت  فتنطفئ، هوذا هوو 

                                           
 زغلول النجار، الدكتور ، موقع زغلول النجار: لدكتورل -مجع الشمس والقمر -من آيات اإلعجاز يف القرآن الكرمي (1)

http: 

//www.elnaggarzr.com/index.php?itm=f284c5e2c250ded08b09a450ccc

2e726  
 ، لصبحي رمضان فر  مدرس.احلديث أسرار الشمس بني الوصف القرآين وحقائق علم الفلك: وانظر

http: //quran-m.com/container.php?fun=avtviewyid=1020 

 .309: موسوعة اإلعجاز العلمي، ليوسف احلا ( 2)
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كشووفه يف القوورن العشوورين موون أن النجوووم كسووائر املخلوقووات تنمووو وتشوويخ مث متوووت، فقوود ذكوور 
( أن الشوومس عنوودما تسووتنفذ طاقتهووا توودخل nasaعلموواء الفلووك يف وكالووة الفضوواء األمريكيووة )

ت ومبوهتووا تضوومحل إمكانيووة احليوواة يف كوكووب األرع، إال أن موعوود يف فئووة النجوووم األقوولام مث متووو 
وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ژ : حووودوث ذلوووك ال يعلموووه إال اهلل تعووواىل الوووذي قوووال يف كتابوووه اجمليووود

 ژ ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی     ی
(1)"(2). 

 
 
 

                                           
 .187: األعراف (1)
 .398: املرجع السابق( 2)
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 : النجوم والكواكب -3

مبوا شواء  خلق من ذلك الكون الذي أذن اهلل تعاىل خبرابه وتغوري أموورهوالكواكب النجوم 
 ژہ  ہ  ھ  ژ : ، قال اهلل تعاىل عن النجوماهلل تعاىل

، أي ذهب ضيا ها فلم يكن (1)
ژپ  پ  ٻ  ژ : وقوووووووووال تعوووووووواىل ،(2)هلووووووووا نوووووووووور وال ضوووووووووء

أي تنووووووووواثرت وتغوووووووووريت  (3)
 .(4)وتساقطت

أمووووا النظوووورة العلميووووة املعاصوووورة هلووووا فووووإن النجوووووم ختتلووووف عوووون الكواكووووب السوووويارة اختالفوووواً 
فووالنجم عبووارة عوون كتلووة ضووخمة جووداً موون الغوواز السوواخن وامللتهووب، وتشووع النووور واحلوورارة "بينوواً،

عبووارة عوون كتلووة صوولبة موون الصووخور أو الغووازات الصوولبة، ويوودور حووول  ذاتيوواً، أمووا الكواكووب فهووو
 .(0).. ويستمد الكوكب نوره وحرارته من النجم الذي يدور حوله".النجم

وقد ذكروا أن النجوم متر يف مراحل عمريوة خمتلفوة، حيوث توجود جنووم يف مرحلوة الووالدة، 
يف مرحلوووة االحتضوووار وأخووور   وجنووووم يف مرحلوووة الشوووباح، وجنووووم يف مراحووول الشووويخوخة، وجنووووم

 .(9)ميتة
"ويتوقع العلماء أن تنفصول اجملورات عون بعضوها الوبعض، وتصوبح مثول جولر منفصولة مون 
جنووم ميتووة يصووعب ر يوة بعضووها الووبعض أيضواً. أي أن النجوووم سووتنطفئ تودرجيياً وخيتفووي ضووو ها، 

د أن النجووم فهوذه اآليوة تؤكو ،ژہ  ہ  ھ  ژ : وهذا ما أخورب عنوه القورآن يف قولوه تعواىل
 .(7)لن تدوم إىل األبد، بل سينفذ وقودها، وتنخفض شدة إضاءهتا تدرجيياً حىت تنطمس كلياً"

                                           
 .8: املرسالت (1)
 .26/277: تفسري الطربي( 2)
 .2: التكوير (3)
 .33/82: املرجع السابق( 4)
 .270املوسوعة الفلكية احلديثة: ( 0)
 .286املرجع السابق: ( 9)
 االهنيار الكوين لعبدالدائم الكحيل.( 7)

www.kaheel7.com/modules.php?name=news&file=article&sid 
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بانة( مثل جليرة منفصولة يف حبور غوري متغوري مون تستصبح جمرتنا )درح ال": ويقولون أيضاً 
 تعوواىل، واملوودة احلقيقيووة ال يعلمهووا إال اهلل ،مليووار عووام القادمووة 10فضوواء أسووود متاموواً يف غضووون 

مووع موورور الوولمن : وهووذا مووا يعتقوود بووه العلموواء، فيقولووون ،ژٻ  پ  پ  ژ : يقووول تعوواىل
سوووتنطفئ النجووووم يف مجيوووع اجملوووورات تووودرجيياً، تاركوووة جمووواميع بوووواردة مووون كواكوووب مدجموووة سووووتلهبها 

 .(1))الثقوح السوداء("
 

                                           
 املرجع السابق.( 1)
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 اآليات الكونية األرضية: المبحث الثاني

، يعيودهجيعل للكون هناية، كما خلقه سبحانه، فإنه سوف وعد اهلل سبحانه وتعاىل بأن 
، وموون اآليووات الكونيووة األرضووية (1) ژ ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ : قووال تعوواىل

 والبحار. ،األرع، والبال: اليت وردت يف النصوص
 

 : األرض -1
: قوال تعواىل ،حتورك األرع وارجتاجهوا وحتركهوا وارجتافهوا: قياموةمن اآليوات الكونيوة يووم ال

 ژہ  ہ  ہ  ژ 
 ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ : اتلللهلوو  ،(2)

ڄ  ژ : هوادكو  ،(3)

ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
ژې  ې  ې   ې    ۉ    ۉژ  ،(4)

متهووووود وتسوووووو  ، و (0)
ڳ  ڳ  ڱ  ژ : قووال تعوواىل ،وتصووبح كالبسوواط الواحوود ال ارتفوواع وال اخنفوواع فيهووا

 ژڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
 ژٹ   ٿ  ٿ  ژ : قووال تعوواىل ،ومتوود ، (9)

مثوول   (7)
  ،(6)«(8)مث تنسووف البووال ومتوود األرع موود األدمي» : قووال nأن النوويب  فووي احلووديثفموود األدمي 

                                           
 .134: األنبياء( 1)
 .14: امللمل (2)
 .1: الللللة (3)
 .14: ةاقاحل (4)
 .21: الفجر (0)
 .137-139: طه (9)
 .3: االنشقاق (7)
 .6/1216: اللد ما كان. لسان العرح: األدمي( 8)
(، قووال البوصووريي يف 438بوورقم ) 443سوونن ابوون ماجووه، كتوواح الفوونت، بوواح فتنووة الوودجال وخوورو  عيسووى ابوون موورمي: ( 6)

 .033/908: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وانظر: التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة: 3/291اللوائد: 
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 .(1) ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ وتلقي ما يف بطنها من األموات وتتخلى عنهم 
اسووتنكر  يف بيووان حووال اإلنسووان إذا رأ  مووا حيوودث لووألرع وأنووه tقووال ابوون كثووري 

أي تقلبوت احلوال فصوارت متحركوة "أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها
ت مث ألقو ،مضطربة قد جاءها من أمور اهلل تعواىل موا قود أعوده هلوا، مون الللولال الوذي ال حميود عنوه

ما يف بطنها من األموات من األولني واآلخرين وحينئذ استنكر الناس أمرهوا، وتبودل األرع غوري 
 فهو مشهد عظيم.  ،(2)"األرع والسماوات وبرزوا هلل الواحد القهار

 : kيبدهلا اهلل تعاىل كما قال  ،بعد هذه املشاهد لألرعمث 

 ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ژ 
(3). 

 : فقيل ،وقد اختلف يف تبديل األرع
 .تبدل األرع أرضا أخر  من فضة - 1
 .وقيل تبدل نارا - 2
 .وقيل تبدل خبلة - 3
 .وقيل تبدل غري ذلك - 4

: وأوىل األقووووال يف ذلوووك بالصوووواح قوووول مووون قوووال": وقوووال t ذكووور هوووذا ابووون جريووور
وكوذلك السوماوات اليووم تبودل  ،تبدل األرع اليت حنن عليها اليوم يووم القياموة غريهوايوم : معناه

 ،وجائل أن تكون املبدلة أرضا أخر  مون فضوة، وجوائل أن تكوون نوارا ،غريها كما قال جل ثنا ه
وال خوورب يف ذلووك عنوودنا موون الوجووه الووذي  ،وجووائل أن تكووون غووري ذلووك ،وجووائل أن تكووون خبوولا
 .(4)"ذلك يكون، فال قول يف ذلك يصح إال ما دل عليه ظاهر التنليل جيب التسليم له أيُ 
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ژ : وقوووووووال تعووووووواىل

                                           
 .4: االنشقاق (1)
 .8/493: تفسري ابن كثري( 2)
 .48: إبراهيم (3)
 .11/370: فتح الباري: ، وانظر13/266: تفسري الطربي( 4)



623 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 ژۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
(1). 

 .وهذا مشهد عظيم فيه بيان لعظمة اهلل تعاىل وقدرته وهيمنته على خلقه أمجعني
يقووبض اهلل األرع ويطوووي »: يقووول nمسعووت رسووول اهلل : قووال zعوون أيب هريوورة 

 .(2)«؟أين ملوك األرع ،أنا امللك: مث يقول ،السماء بيمينه
السوماوات  k يطوي اهلل »: nقال رسول اهلل : قال cوعن عبد اهلل بن عمر 

مث يقول أنا امللوك أيون البوارون؟ أيون املتكوربون؟ مث يطووي  ،مث يأخذهن بيده اليمىن ،مةيوم القيا
 .(3)«؟أين البارون؟ أين املتكربون ،أنا امللك: مث يقول ،األرضني بشماله

هوووذه األحاديوووث وموووا يف معناهوووا تووودل ": t (4)قوووال الشووويخ عبووود الووورمحن بووون حسووون
ىل إىل عبووواده بصوووفاته علوووى عظموووة اهلل وعظووويم قدرتوووه وعظوووم خملوقاتوووه وقووود تعووورف سوووبحانه وتعوووا

وأنه هو املعبود وحده ال شريك لوه يف ربوبيتوه  ،وعجائب خملوقاته وكلها تعرف وتدل على كماله
إثباتوا بوال متثيول، وتنليهوا  ،وإهليته وتدل على إثبات الصفات له على ما يليوق جوالل اهلل وعظمتوه

ف األموة وأئمتهوا ومون وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاح والسنة وعليوه سول ،بال تعطيل
 .(0)"تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على اإلسالم واإلميان

كموا   ،ويطووي السوماوات بيمينوه ،يقبض احلق تبارك وتعاىل األرع بيوده يف يووم القياموةف
ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ : قووووووووال تبووووووووارك وتعوووووووواىل

                                           
 .97: اللمر (1)
 .234: هسبق خترجي( 2)
 (.2788، برقم )4/2148: صحيح مسلم، كتاح املنافقني وصفاهتم( 3)
فوتح : عبدالرمحن بن حسون بون الشويخ حممود بون عبودالوهاح، مون أئموة الودعوة النجديوة، ولوه مون املؤلفوات هو الشيخ( 4)

: هووو. انظوور1280م اجمليود شوورح كتوواح التوحيود، وقوورة عيووون املوحودين، والوورد علووى داود بون جوورجيس وغريهووا، توويف عووا
، وعلموواء جنوود 78: 2، للشوويخ عبوودالرمحن بوون عبووداللطيف آل الشوويخ، دار اليمامووة، الريوواع، طمشوواهري علموواء جنوود

 .1/183: 2خالل مثانية قرون للشيخ عبداهلل البسام، دار العاصمة، الرياع، ط
: 11فريوان، دار عوامل الفوائود، مكوة، طفتح اجمليد شرح كتاح التوحيد، للشيخ عبودالرمحن بون حسون، حتقيوق الوليود ال( 0)

2/847. 
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 ژۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
(1). 

 .وهذا القبض لألرع يقع بعد أن يف  اهلل خلقه
قوووال  ،األرع الووويت حيشووور العبووواد عليهوووا يف يووووم القياموووة أرع أخووور  غوووري هوووذه األرعو 
ژ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ڻ ژ : تعاىل

(2) . 
حيشوووور النووواس يوووووم »: يقوووول nمسعووووت رسوووول اهلل : قوووال z عووون سوووهل بوووون سوووعد

 .(4)«ألحد (3)القيامة على أرع بيضاء عفراء كقرصة النقي، ليس فيها معلم
النوواس علووى  يكووونوقووت الووذي يووتم فيووه هووذا التبووديل هووو وقووت أن ال nالرسووول  وأخوورب

ڻ  ڻ  ژ : تعووواىل عووون قولوووه nسوووألت رسوووول اهلل »: قالوووت x عووون عائشوووة، الصوووراط

 ژڻ  ۀ   ۀ  
 .(9)«على الصراط: فأين يكون الناس يا رسول اهلل ؟ فقال ،(0)

أيووون يكوووون »: فقوووال nأن حووورباً مووون أحبوووار اليهوووود سوووأل الرسوووول  z عووون ثوبوووانو 
هووم يف الظلمووة دون : nالنوواس يوووم تبوودل األرع غووري األرع والسووماوات ؟ فقووال رسووول اهلل 

 .(7)«السر

                                           
 .97: اللمر (1)
 .48إبراهيم:  (2)
 بالعني املهملة واملد بيضاء إىل محرة. : العفراء( 3)

 بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء هو الدقيق احلوري، وهو الدرمك، وهو األرع اليدة.: والنقي
 ة سكىن أو بناء وال أثر.أي ليس هبا عالم: املعلم 
 .17/134: صحيح مسلم النووي على شرح: انظر 
 4/2103وصووفة األرع يوووم القيامووة:  صووحيح مسوولم، كتوواح صووفات املنووافقني وأحكووامهم، بوواح يف البعووث والنشووور( 4)

 (.2763برقم )
 .48: إبراهيم (0)
 4/2103وصووفة األرع يوووم القيامووة:  رصووحيح مسوولم، كتوواح صووفات املنووافقني وأحكووامهم، بوواح يف البعووث والنشووو ( 9)

 (.2761برقم )
بووورقم  1/202أن الولووود خملووووق مووون مائهموووا: صوووحيح مسووولم، كتووواح احلووويض، بووواح بيوووان صوووفة مووو  الرجووول واملووورأة و ( 7)

(310.) 
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ٹ  ژ : قال تعاىل ،(1)بنور رهبا كما أخرب عنها أهنا تشرق وتضيء يوم القيامة

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 ژڃ   
(2).  

 ژٿ   ٿ  ٿ    ژ : وقولوه تعوواىل
أو لكوول أحوود  nخطوواح لسوويد املخوواطبني "(3)

ور مووا كووان أمووا ظهوو ،بووارزة باديووة ظوواهرة: وتوور  مجيووع جوانووب األرع: أي ،مموون يتووأتى منووه الر يووة
وأما ما عداه فكانت البال حتول بينه وبني الناظر قبول ذلوك أو تراهوا  ،منها حتت البال فظاهر

علووى زوال  وإمنووا اقتصوور ،بووارزة لووذهاح مجيووع مووا عليهووا موون البووال والبحووار والعمووران واألشووجار
 .(4)البال ألنه يعلم منه زوال األرع بطريق األوىل"

املقصووووود بووووذلك أنووووه الللوووولال  إن: وقووووال يوووووم القيامووووة، رعوقوووود أنكوووور بعضووووهم زلللووووة األ
يف تفسري سوورة يقول أمحد فائق رشد  ،الوضعي الصناعي الذي حيصل بواسطة احلفريات وغريها

ألن اللالزل األرضية ال ختر  لنوا  ؛ليس املقصود هنا زلللة األرع الطبيعية والشيء كهذا": الللللة
ل بالعكس إذا كانت الرجة شديدة، واهللة قوية مديدة فتبتلع األثقال املوجودة يف باطن األرع ب

فاملقصوووود مووون كوووالم اهلل هوووو غوووري ذلوووك بووول هوووو الللووولال الوضوووعي ": مث قوووال ،(0)القووور  واملبووواين"
الصووناعي الووذي حيوودث بواسووطة األيوودي البشوورية يعوو  احلفريووات العديوودة العظيمووة الوويت تقوووم هبووا 

-البحوث عون اآلثوار القدميوة، واملودن املطموورة. ومنهوا  مجاعات وشركات ألغوراع خمتلفوة، منهوا
البحوووث عووون املعوووادن، الكنووووز الثمينوووة كالوووذهب والفضوووة واحلديووود  -وهوووو املقصوووود املطلووووح هنوووا

من يلور منجماً واحداً من مناجم التعدين ": مث قال ،(9)والنحاس والفحم وسائر املعادن الثقيلة"

                                           
 .7/118: تفسري ابن كثري: انظر( 1)
 .96: اللمر (2)
 .47: الكهف (3)
 .10/288: ع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسب (4)
 .42يف دائرة العلم والعقل والواقع ايسوس، ألمحد فائق رشد، مطبعة النصر بالفجالة:  تفسري القرآن من القرآن( 0)
 .43: املرجع السابق( 9)
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مووون جبووال األتربووة والصووخور املسووتخرجة موون بووواطن للحديوود مووثالً أو للفحووم.. يوور  مووا يووده  
 .األرع"

الشووك يف اإلميووان واالضووطراح يف االعتقوواد وضووعف : الللللووة: واملعووىن البوواط ": بوول قووال
 .(1)واألرع رمل األمة" ،الثقة بصاحب األمر

تحق الووورد عليوووه، فهوووو خموووالف للنصووووص سووووال شوووك أن هوووذا الكوووالم غوووري صوووحيح وال ي
 .(2)سويةالشرعية، والعقول ال

 

                                           
 .46: املرجع السابق (1)
ه بكليووة الشووريعة التابعووة لوودار انظوور: شوووائب التفسووري يف القوورن الرابووع عشوور، لعبوودالرحيم فووارس أبووو علبووة، رسووالة دكتووورا( 2)

 .1/110الفتو  بلبنان، جامعة بريوت اإلسالمية، مطبوعة باحلاسب اآلي: 



627 
 00المبحث الرابع: البحار واألنهار  00

 

 : الجبال -2

مول يف يووم وما عليهوا مون جبوال صوم راسوية حتُ  ،األرع الثابتةتبارك وتعاىل أن  أخرب اهلل
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ژ : القيامووة عنوودما يوونفخ يف الصووور فتوودك دكووة واحوودة

 ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  
(1). 

 ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ژ : قال اهلل تعاىلو 
(2). 

الرواسي لألرع   أول ما جيري للكائنات عند زلللة األرع هو ذهاح البال ألهنا هيف
ژٹ  ٹ   ٹ  ڤ    ٿ  ٿ      ٹ  ژ : كما أخرب اهلل تعاىل عن هذا بقوله

، وقوله (3)
 ژۀ  ہ      ژ : تعاىل

(4). 
ک  ک  ژ : ، قال تعاىلفيليل اهلل البال من أماكنها ويذهبها سبحانه وتعاىل

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ 

 ژڻ
(0). 

 ژ جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب    خبژ : وقوووووال تعووووواىل
كأهنوووووا ، فرتاهوووووا  (9)

 .(7)أي تلول عن أماكنها ،السحاح باقية على ما كانت عليه وهي متر مر ،ثابتة
 ژۅ  ۅ  ۉ  ژ : قال تعواىل

تولال البوال عون أماكنهوا وذلوك بصوريورهتا ، ف(8)

                                           
 .10-13: احلاقة (1)
 .47: الكهف (2)
 .7-9: النبأ (3)
 .32: النازعات (4)
 .137-130: طه (0)
 .88: النمل (9)
 .913: ، وتفسري السعدي13/242: تفسري القرطيب: انظر( 7)
 .13: ورالط (8)
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 .هباء مث ذهاهبا
 ژڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ژ : قال تعاىل

 صارت كالدقيق.ف (1)
ژگ  گ  ڳژ : كما قال تعاىل   ،(2)وقيل نسفت ،فصارت أرضاً فتتت و 

(3). 
 .(4)الذي حترك أسفله فينهال عليك من أعالهوهو الرمل 

فتبقووووى األرع مسووووتوية ال حجوووور فيهووووا وال شووووجر وال اخنفوووواع وال ارتفوووواع فهووووي ظوووواهرة 
 .(0)مكشوفة مجيعها للرائي
عجائوب قدرتوه  وتعاىل وصفا آخر ملا حيصول للجبوال مون مث يعطي سبحانه ،هذا وصف

جئ  حئ  ژ : kتعوووواىل وأن ال شوووويء وإن عظووووم مبسووووتحيل مووووع قوووودرة اهلل تعوووواىل فيقووووول 

 ژمئ      
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ژ : تعواىل يف موضوع آخور ، وقوال(9)

 ژ
مدك الصوف حىت ينتف  بعضه : النف : املنفوش ،الصوف املصبوغ ألوانا: عهن هووال  (7)

 .(8)عن بعض
هذه حال البوال يووم القياموة وصوفاهتا املروعوة بعود الصوالبة والقووة والكورب والكثورة تصوري 

 .هبذه الصفات مث يذهبها اهلل تعاىل حىت يصبح ال أثر هلا
ژۀ   ۀ   ہ  ہ  ژ : قووووووووووووال تعوووووووووووواىل

پ  ڀ   ژ : وقووووووووووووال تعوووووووووووواىل ،(6)

                                           
 .9-0الواقعة:  (1)
 .8/330: ، وتفسري ابن كثري16/179: تفسري القرطيب: انظر (2)
 .130: طه (3)
 .8/209: ، وتفسري ابن كثري16/47: تفسري القرطيب: انظر( 4)
 .11/240: تفسري القرطيب: انظر( 0)
 .6: املعار  (9)
 .0: القارعة (7)
 .8/498: ثري، وتفسري ابن ك23/190: تفسري القرطيب( 8)
 .23: النبأ (6)
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 ژڀ
(1).  
فووإن عمليووة مووا حيوودث للجبووال يوووم القيامووة هووو ": -حفظووه اهلل–د. زغلووول النجووار قووال 

عملية غيبية غيبة مطلقوة، وال ميكون للعلوم الكسويب أن يقوول فيهوا شويئاً علوى اإلطوالق، ولووال موا 
يف وصوف كيفيوات موا حيصول هلوا موا كوان ممكنواً  nفر لنوا مون هودي خوامت األنبيواء واملرسولني توا

 .(2)"لنا أن خنوع يف أمور غائبة عنا غيبة مطلقة كهذه األمور

                                           
 .3: التكوير (1)

للووودكتور زغلوووول النجوووار. موقوووع الووودكتور  ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹژ تفسوووري قولوووه تعووواىل: ( 2)
 زغلول النجار.

http: //www.elnaggarzr.com/index.php?itm=66e075381fbee8ee27490f992ab3312d 
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 : البحار -3

موون املشوواهد املهولووة يف يوووم القيامووة تغووري البحووار عوون طبيعتهووا املعهووودة ملووا حيصوول هلووا موون 
 ژٿ  ٹ   ٹ  ژ : اهبا كما قال تعاىلأمر اهلل تعاىل وذلك خبر 

(1). 
الوويت  العظيموةكثورية ملعوىن سوجرت وكلهوا تعطوي معوىن للتغوريات   وقود ذكور املفسورون أقوواالً 

 .أرادها اهلل تعاىل
 .أي أوقدت فصارت نارا تضطرم  ژٿ  ٹ   ٹ  ژ : فقيل معىن
 كثر ما ها.ملئت بأن صارت حبرا واحدا و : وقيل

وقيوووول فجوووورت  ،وماحلهووووا علووووى عووووذهبا حووووىت امووووتألت ،وقيوووول أرسوووول عووووذهبا علووووى ماحلهووووا
 .فصارت حبرا واحدا

 .إذا أمحيته: هو من سجرت التنور أسجره سجرا: وقيل
 .(2)أهنا صارت محراء كالدم: وقيل معىن سجرت

 ژپ  ڀ   ڀ  ژ : وقووال تعوواىل
عنوودما تسووو   ،تح بعضووها علووى بعووضفوو أي" (3)

األرع بعد زوال البال وتصوبح قاعوا صفصوفا، يوذهب الوربزخ احلواجل، واحلجور الوذي كوان مينوع 
املوواء موون الفيضووان علووى األرع، فتتوودفق امليوواه علووى بعضووها، وهووي نووار تضووطرم فتوجووف القلوووح 

 .(4)"وتضطرح من هذا املشهد املروع
: عون البحور املسوجور -حفظوه اهلل–د. زغلول النجوار  أما النظرة العلمية املعاصرة فيقول

وهوووو معوووىن   ،  واملكفووووف عووون اليابسوووة  ،  مووون املعووواين اللغويوووة للبحووور املسوووجور هوووو اململووووء باملووواء"
ومون   ،  صحيح من الناحية العلمية صحة كاملة، كما أثبتته الدراسات العلمية يف القرن العشورين

                                           
 .9: التكوير (1)
، وتفسري الشوكاين املعروف بفتح القدير الامع بني ف  8/331ن كثري:  اب، وتفسري16/233: تفسري القرطيب: انظر( 2)

 .0/019: 2ط ،الرواية والدراية من علم التفسري، حتقيق: د. عبدالرمحن عمرية، دار الوفاء، املنصورة
 .3: االنفطار (3)
 .8/341: تفسري ابن كثريانظر: ، و 16/244: تفسري القرطيب( 4)
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وور أيضووا أن البحوور قوود أُوقوود عليووه حووىت محووي قاعووه فأصووبح املعوواين اللغويووة هلووذا القسووم القوورآ به 
ُ
ين امل

ُتووأخ رة موون القوورن   ،   مسووجورا
وهووو كووذلك موون احلقووائق العلميووة الوويت اكتشووفها اإلنسووان يف العقووود امل

   :  وهذا ما نفصله يف األسطر التالية   ،    واليت مل يكن لبشر إملام هبا قبل ذلك أبدا  ،  العشرين
 ژھ  ے      ژ  " :   أوال

 .".. مبعىن اململوء باملاء واملكفوف عن اليابسة   (1)
ُحك موووة للميووواه حوووول األرع ": مث ذكووور دورة تكوووو ن ميووواه األرع، مث قوووال

هوووذه الووودورة امل
هبووذه الوودورة و   ، وإبقوواء أقلووه علووى اليابسووة  أد ت إىل خوولن أغلووب موواء األرع يف حبارهووا وحميطاهتووا،

وبقيت نسبة ضئيلة على هيئة ماء عوذح علوى   ،  للماء حول األرع متلح ماء البحار واييطات
  ."اليابسة

رتف عووة فوووق سووطحها ": مث ذكوور
ُ
ووع فوووق قطوويب األرع ويف قمووم البووال امل ُتجم 

أن الليوود امل
ك املناطق حبواي مخس وهذا ال حيتا  إال إىل جمرد االرتفاع يف درجة حرارة صيف تل  إذا انصهر،

وإذا حوودث ذلووك فووإن كووم املوواء النوواتا سوووف يووؤدي إىل رفووع منسوووح امليوواه يف   درجووات مئويووة،
متود ة حوول 

ُ
البحار واييطات إىل أكثور مون مائوة مورت، فيغورق أغلوب املنواطق اآلهلوة بالسوكان وامل

 ." شواطئ تلك البحار واييطات
 أن اهلل بووووو ژھ  ے      ژ   آين بوووووو مووووون هنوووووا كوووووان تفسوووووري القسوووووم القووووور ": مث قوووووال

ات األرع مبووواء البحوووار بأنوووه موووأل منخفضووو -وهوووو صووواحب الفضووول واملنوووة -ميووون علينوووا -تعووواىل-
وذلووك   ، ان علووى اليابسووة منووذ خلووق اإلنسووانوحجوول هووذا املوواء عوون مليوود موون الطغيوو  ، واييطووات

ووع حبووبس كميووات موون هووذا املوواء يف هيئووات ُمتعوود دة أمههووا ذلووك الُسووم ك اهل ُتجم 
ائوول موون الليوود امل

والوووذي يصووول إىل أربعوووة كيلوووو مووورتات يف قطوووب األرع   ،  فووووق قطووويب األرع وعلوووى قموووم البوووال
ولووووال ذلوووك لغطوووى مووواء   ،  وإىل ثالثوووة آالف ومثامنائوووة مووون األمتوووار يف القطوووب الشوووماي  ،  النوووويب

ختلووووف أشووووكاهلا وملووووا بقيووووت مسوووواحة كافيووووة موووون اليابسووووة للحيوووواة مب  ،  األرع أغلووووب سووووطحها
ويف إعودادها لكوي   ،  وهي إحد  آيات اهلل البالغوة يف األرع  ،  والنباتية  ،  واحليوانية  ،  اإلنسانية

  ." تكون صاحلة للعمران

                                           
 .9: الطور (1)
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أن قواع البحور يتسوع مون  1692سونة "وقد ذكر عن احلموم الويت يف النوار أن العلوم أثبوت
ليووم، وأحودث حمويط وهوو البحور األمحور الووذي منتصوفه،  واتسواع البحور صوفة توالزم حبوار العوامل ا

( يتسووع قاعووه منووذ نشووأته باسووتمرار، ويبلووغ معوودل اتسوواعه Baby Oceanيسوومى ايوويط الوليوود )
 سم.  9و  4السنوي حاليا 

واملعووروف باملشوواهدة أن احلمووم تصووعد، موون حتووت البحوور، موون عنوود  األموواكن الوويت يتسووع 
ومن املعلوم لد  علمواء   ،املؤكد أن حتت البحر ناراً  فيها البحر، وتربد وتكون قاع البحار. ومن

اليولوجيووا والبحووار  أن البحوور األمحوور مل يكوون لووه وجووود يف الوولمن املاضووي، وكانووت أرع العوورح 
وأرع أفريقية قطعة واحدة تشكل يابسة تسومى األرع العربيوة النوبيوة، مث خسوفت األرع عورب 

ر احلوووواي. وموووودت األرع موووون هووووذا املوضووووع، اخلووووط الووووذي ميتوووود مبحوووواذاة منتصووووف البحوووور األمحوووو
وتصدعت وأخذ اخلسف يكرب شيئا فشيئاً، وصاحبه هبوط  األرع، واتصل جوفها بسوطحها، 
وصووعدت احلمووم موون بوواطن األرع، وبووردت  احلمووم لتكووون أول جوولء موون قوواع البحوور،  وكانووت 

منتصفه، ومنوذ  تلك اللحظة شهادة ميالد البحر. ومنذ تلك اللحظة والبحر يتسع باستمرار من
 .(1)"تلك اللحظة ال يتوقف صعود احلمم، ويظل البحر مسجوراً بالنار من منتصفه

 – أن قوواع البحوور مسووجور، والوودليل علووى ذلووك  حيووداحلقيقووة املؤكوودة  وقوود ذكوور كووذلك
  .(2)وسط اييط -حافة

النووار أن قوواع البحوور يسووجر ب"ويف جملووة اهليئووة العلميووة لإلعجوواز العلمووي يف القوورآن والسوونة
 وال يكون البحر حبراً إال إذا كانت حالته أنه مسجور.   ،عند املنطقة الناجتة من تباعد القطعتني

البحار مسجورة مون منتصوفاهتا، ولكون بالقودر الوذي يسومح هلوا بوالوجود إىل أن يأتيهوا ف
 ژٿ  ٹ   ٹ  ژ األمر فتسجر وتفجر 

ژ پ  ڀ   ڀ ژ  ،(3)
وحينئوذ سوتمد  .(4)

                                           
 والبحر املسجور" للدكتور: زغلول النجار، موقع الدكتور زغلول النجار."( 1)

www.elnaggarzr.com/index.php?itm=f17585927839360a49ife96460896067 

 املرجع السابق.( 2)
 .9: التكوير (3)
 .3: االنفطار (4)
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األرع مووداً موون منتصووفات قيعووان البحووار، وتصووعد احلمووم موون عنوودها فووتمأل البحوور نوواراً وحينئووذ 
تسجر البحار، ومتود البحوار مون منتصوفاهتا فتخور  أثقوال األرع، وحينئوذ تفجور البحوار ويكوون 

 ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹژ : قوود حتقووق قولووه تعووواىل

(1)"(2). 

 ىالقووائم علوو مبعووىن": يقووول الوودكتور زغلووول النجووار: لبحــر المســجورلوالتفســير الثــاني 
 .(3)" قاع أمحته الصهارة الصخرية املندفعة من داخل األرع فجعلته شديد احلرارة

 ن حميطووات األرع ومووا فيهووا ومووا حيصوول هلووا ومووا ينووتا منهووا موون توسووع وأنووهمث ذكوور قيعووا
واصطدامه عنود أطرافوه بعودد مون   ، يصاحب كل من عملييت توسع قاع اييط يف حموره الوسطي"

 .(4)" والثورات والطفوح الربكانية  ، اهللات األرضية
الصوهارة الصوخرية موا حيصول مون انودفاع و مث ذكر تكون سالسل مون الصوخور الربكانيوة، 

موع جتودد انودفاع الصوهارة الصوخرية عورب مسوتويات هوذه الصودوع العمالقوة "مباليوني األطنوان وأنوه
وتتجوودد مادتووه بوودفع الصووخور القدميووة يف اجتوواه شوواطيء ايوويط مينووة   ، يتسووع قوواع ايوويط باسووتمرار

وترتتب بصورة   ، ةليحل حملها أحلمة أحدث عمرا تتكون من جتمد تلك الصهارة الديد  ، ويسرة
ويهووبط كوول جانووب موون جووانيب قوواع ايوويط املتسووع   ، متوازيووة علووي جووانيب أغوووار اييطووات والبحووار

وبووذلك   ، بنصووف معوودل اتسوواعه الكلووي حتووت كوول قووارة موون القووارتني أو القووارات اييطووة بشوواطئيه
ع اململقووة لقاعوووه ميتلوويء حمووور ايووويط بالصووهارة الصوووخرية احلديثووة املندفعووة عووورب مسووتويات الصووودو 

                                           
 .0-3: االنشقاق (1)
(، وموقوع 27يوة لإلعجواز العلموي يف القورآن والسونة مبكوة، العودد )البحر املسجور واتساع قاع البحر، جملة اهليئة العلم (2)

 .اهليئة
http: //www.eajaz.org/arabic/?option=com_content&view=article&id=797&catid=85: 27 

 والبحر املسجور للدكتور زغلول النجار، موقع الدكتور زغلول النجار. (3)
http: //www.eajaz.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=243: --
6&catid=112: 2010-08-24-22-34-41&Itemid=97 

 .33/933: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: وانظر
 املرجع السابق.( 4)
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بينمووا تنوودفع الصووخور األقوودم بالتوودريا يف اجتوواه الشوواطئني حيووث توجوود أقوودم صووخور   ، فتسووجره
 ... واليت تستهلك باستمرار حتت القارات اييطة  ، ذلك القاع

بذلك ثبت لكل من علمواء األرع والبحوار و باألدلوة املاديوة امللموسوة و أن كول حميطوات 
موون مثوول  ) وأن أعوودادا موون حبارهووا  (، اييطووان املتجموودان الشووماي والنووويبمبووا يف ذلووك   )  األرع

قيعاهنووا مسووجرة بالصووهارة الصووخرية املندفعووة مباليووني األطنووان موون داخوول األرع   (، البحوور األمحوور
نطوواق  عوورب شووبكة الصوودوع العمالقووة الوويت متوولق الغووالف الصووخري لووألرع بالكاموول وتصوول إىل

هوووووذه الشوووووبكة مووووون الصووووودوع العمالقوووووة أساسوووووا يف قيعوووووان البحوووووار  وترتكووووول  ، الضوووووعف األرضوووووي
 .(1)"واييطات

الغيبيوة الويت ال يووم القياموة مون األموور أن  " (2)كما ذكرنا سابقا  ويف اخلتام جيب أن نعلم
. كمووا أن  اآلخوورة ال تنطبووق عليهووا نووواميس .السوونةالكووالم فيهووا إال بوودليل  موون الكتوواح أو يصووح 
ا نصودق .ولذلك ال يصح أن نطبق قوانني الدنيا على اآلخرة، يس خمتلفة. فلها نوام.الدنيا . وإمن 

مبا جاءنا عن رسولنا الكرمي صول ى اهلل عليوه وعلوى آلوه وصوحبه وسول م تسوليماً كثورياً.. وال خنووع 
 .(3)". ألن هذا من القول بغري علم  .ال نعرفها غيبيةيف أشياء  

ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ژ : وقوود قووال سووبحانه وتعوواىل

  .(4) ژىئ    ی  ی          ی  ی  
 

                                           
 .33/93: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: املرجع السابق، وانظر( 1)
 .939ص: ( 2)
 .434موسوعة اإلعجاز العلمي ليوسف احلا : ( 3)
 .39: اإلسراء (4)
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 الخاتمة

احلموود هلل الووذي بنعمتووه تووتم الصوواحلات والصووالة والسووالم علووى خووامت األنبيوواء واملرسوولني 
 : عدأما به أمجعني والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين نبينا حممد وعلى آله وصحب

 بووذلتوقوود  ،موون إمتووام هووذا البحووث وإكمالووه -بعووون اهلل تعوواىل وتوفيقووه  -فقوود انتهيووت 
 .فيه جهدي وطاقيت

 : هذا وميكن أن أمجل أهم النتائا والفوائد اليت توصلت إليها يف األمور التالية
املهموة، فقود أمور  دراسوتها وتعلمهوا وتعليمهوا مون األموورو  اآليوات الكونيوةأن حبث  - 1

اإلكثووووار موووون األعمووووال  ويووووؤدي إىلقوووووي اإلميووووان يف القلوووووح، اهلل بووووالنظر والتفكوووور فيهووووا ألنووووه ي
 .واالستعداد للقدوم على الدار اآلخرة ،الصاحلة
ودراسوووة اإلعجووواز والتسوووليم والتصوووديق بالنصووووص الشووورعية، أمهيوووة اإلميوووان بالغيوووب  - 2

    .علمي وفق الضوابط الشرعيةال
 التفريق بني اإلعجاز العلمي والتفسري العلمي. -3
أن األسباح هلا مكانتها يف الشريعة، فيجوب فعول األسوباح موع االعتمواد وتفوويض  -4
 األمر هلل.
أن اآليووات الكونيووة السووماوية واألرضووية هلووا داللتهووا العقديووة يف مجيووع أبووواح العقيوودة  -0

األحكوام ألمسواء و ورسوله واليووم اآلخور وبالقودر ومسوائل اإلميوان و وكتبه  ومالئكته من اإلميان باهلل
 وغريها.
معرفوووة املوقوووف العقووودي الصوووحيح مووون التفسوووري العلموووي لآليوووات الكونيوووة يف القووورآن  -9
 والسنة.
فووإذا حصوول تعووارع بووني  ،اسووتحالة التصووادم بووني احلقووائق القرآنيووة واحلقووائق العلميووة -7

الويت غالبوا موا  ،يجوب متحويص هوذه احلقيقوة العلميوةفوما يعتقود أنوه حقيقوة علميوة، حقيقة قرآنية 
وإن أي خوووالف ناشوووئ فهوووو حتمووواً نووواتا مووون أحووود  ،بووول هوووي نظريوووة ،يثبوووت أهنوووا ليسوووت حقيقوووة

 .. وإما جهل علمي.إما جهل لغوي باللغة العربية: األمرين
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 ستفادة منه يف تقرير العقيدة.معرفة اهلدي القرآين والنبوي جتاه اآليات الكونية واال -8
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 التوصيات

أحووود التفاسوووري أو كتوووب السووونة واسوووتخرا  الووودالالت العقديوووة تيوووار أخختصووويص و  -1
 وأوتفسوري الطواهر بون عاشوور أاليت ذكرها عن اآليات الكونية كتفسري ابون كثوري 

 صحيح البخاري.
يووع وبيووان داللتهووا العقديووة علووى مجآيووة موون اآليووات الكونيووة  يفتفصوويل البحووث  -2

وخصوصوواً ملوون لديووه إملووام باللغووات األخوور   يف حبثهووا،والتوسووع مسووائل اإلميووان، 
 وخصوصاً اإلجنليلية، مثل املاء، أو الشمس أو األرع أو غريها.

تكوووووين لنووووة خمتصووووة بفحووووص ومراجعووووة الكتابووووات والبحوووووث املتعلقووووة باآليووووات  -3
 الكونية فيما يتعلق باملسائل العقدية.

نية على مسألة مون املسوائل العقديوة، موثالً داللوة اآليوات بيان داللة اآليات الكو  -4
 .. إخل..الكونية على اإلميان باملالئكة، على اإلميان بالقدر

 
 : وفي الختام

أمحوود اهلل تعوواىل وأشووكره أن أعووان  علووى إمتووام هووذا البحووث وإخراجووه هبووذه الصووورة الوويت 
 ى الوجه املطلوح.وبيان أهم جوانبه عل ،أرجو أن أكون قد وفقت هبا يف عرضه

، nأسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل واتباع كتابه وسنة نبيه 
وأن يأخذ بنواصينا ملا فيه رضاه وسعادتنا يف الودارين، وأن يثبتنوا  ،وأن جينبنا الللل وملالق األهواء

وآخور دعوانوا  ،نوه مسيوع جميوبوأن يغفر ي ولوالودي ولميوع املسولمني إ ،على احلق حىت نلقاه به
    .أن احلمد هلل رح العاملني
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 المصادر والمراجع فهرس
 
للدكتور  ،فوهة بركانية حول املدينة املنورة ستكون فورهتا من عالمات الساعة 733 .1

 زغلول النجار، موقع املدينة املنورة.
عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة أليب عبداهلل عبيد اهلل بن حممد  اإلبانة .2

 .1بن بطة، حتقيق: الوليد بن سف نصر، دار الراية، الرياع، ط
اجتاهات التفسري يف العصر الراهن لعبد اجمليد بن عبد السالم ايتسب، مكتبة النهضة  .3

 .3اإلسالمية، عمان، ط
القرن الرابع عشر لفهد بن عبد الرمحن الرومي، مؤسسة الرسالة، اجتاهات التفسري يف  .4

 .3بريوت، ط
إحتاف الماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة، للشيخ محود بن عبداهلل  .0

 .2التوجيري، دار الصميعي، الرياع، ط
لسيد ، حتقيق: عادل بن سعد واللبوصريي إحتاف اخلرية املهرة بلوائد املسانيد العشرة .9

 1بن حممود إمساعيل، مكتبة الرشد، الرياع، ط
إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن  .7

 .1حنبل لعبد الكرمي بن علي النملة، دار العاصمة، الرياع، ط
رآن ، جملة اهليئة العلمية لإلعجاز العلمي يف القللدكتور زغلول النجار اتساع قاع البحر .8

 .على شبكة االنرتنت (، وموقع اهليئة27والسنة مبكة، العدد )
لسيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، لالل الدين يف علوم القرآن اإلتقان  .6

 .1418املكتبة العصرية، بريوت، 
أثر التدريس باآليات القرآنية الكونية على التحصيل الدراسي لتدريس وحدة مبادة  .13

ين متوسط يمد بن أمحد الغامدي، حبث تكميلي لنيل درجة العلوم للصف الثا
 املاجستري من كلية الرتبية، قسم املناها وطرق التدريس، جامعة أم القر  مبكة.

أثر القمرين يف األحكام الشرعية لعبد اجمليد بن عبد اهلل اليح ، رسالة لنيل درجة  .11
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 ي للقضاء، قسم الفقه املقارن.املاجستري جامعة اإلمام حممد بن سعود، املعهد العا
 .3اجتماع اليوش اإلسالمية البن القيم، حتقيق: عواد املعتق، دار الرشد، ط  .12
 .1األجلاء الكونية بني النقل والعقل لعبد العليل آل عبد اهلل، مكتبة دار البيان، ط .13
ك األحاديث النبوية اليت استدل هبا على اإلعجاز العلمي يف اإلنسان واألرع والفل .14

ألمحد بن حسن احلارثي، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري بكلية احلديث 
 والدراسات اإلسالمية بالامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، مطبوعة باحلاسب اآلي.

أحداث النهاية بني العلم والقرآن والسنة، للدكتور أمحد عوع عبداهلادي، موقع  .10
 .على شبكة االنرتنت سنةلقرآن واليف اموسوعة اإلعجاز العلمي 

أحكام األهلة واآلثار املرتتبة عليها وتطبيقاهتا القضائية ألمحد بن عبد اهلل الفريح، حبث  .19
تكميلي لنيل درجة املاجستري، جامعة اإلمام حممد بن سعود، املعهد العاي للقضاء، 

 قسم الفقه املقارن.
 .ليل، بريوتأحكام القرآن البن العريب، بتحقيق علي البجاوي، دار ا .17
اإلحكام يف أصول األحكام لعلي بن حممد اآلمدي، تعليق: الشيخ عبد الرزاق  .18

 .1عفيفي، دار الصميعي، الرياع، ط
إحياء علوم الدين للغلاي، حتقيق: حممد خري طعمه حليب، دار إحياء الرتاث العريب،  .16

 .1بريوت، ط
ي، دار عامل الفوائد، مكة، األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد لسعود العريف .23

 .1ط
األدلة النقلية واحلسية على جريان الشمس وسكون األرع وإمكان الصعود إىل  .21

 .3الكواكب، للشيخ عبد العليل بن عبد اهلل باز، مكتبة الرياع احلديثة، ط 
  .7األذكار للنووي، حتقيق: عبد القادر األرنؤوط، دار اهلد ، الرياع، ط .22
 ي، حتقيق: أمحد صقر، دار القبلة، جدة.أسباح النلول للواحد .23
 .1االستذكار البن عبد الرب، حتقيق: عبد املعطي قلعجي، دار قتيبة، بريوت، ط  .24
 .0اإلسراء واملعرا  يمد بن ناصر الدين األلباين، املكتبة اإلسالمية، عمان، ط .20
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الدين  أسرار البالغة يف علم البيان للجرجاين، حتقيق: حممد رشيد رضا وأسامة صالح .29
 .1منيمة، دار إحياء العلوم، بريوت، ط

أسرار الشمس بني الوصف القرآين وحقائق علم الفلك احلديث، لصبحي رمضان فر   .27
 مدرس، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.

 .، موقع عبد الدائم الكحيلعبد الدائم الكحيللأسرار الكون بني العلم والقرآن  .28
 .3علم يمد فريد وجدي، الكتاح اللبناين، بريوت، طاإلسالم يف عصر ال .26
اإلسالم يتحد  لوحيد الدين خان، تعريب: ظفر اإلسالم خان، مراجعة وحتقيق: عبد  .33

 .11الصبور شاهني، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
 .1، طأمساء اهلل احلسىن لعبداهلل الغصن، دار الوطن، الرياع .31
 .1احلاشدي، دار السوادي، جدة، ط : عبدقيقاألمساء والصفات للبيهقي، حت .32
اإلشاعة ألشراط الساعة، يمد بن رسول الربزجني، مع تعليقات ايدث حممد زكريا  .33

 .3الكاندهلوي، اعتىن به: حسني حممد علي شكري، دار املنها ، جدة، ط
 .2أشراط الساعة ليوسف الوابل، دار ابن الوزي، الدمام، ط .34
قاء األشرار لعبدامللك بن حبيب األندلسي، حتقيق: أشراط الساعة وذهاح األخيار وب .30

 .1عبداهلل بن عبداملؤمن القماري، دار أضواء السلف، الرياع، ط
، حتقيق: عبد اهلل الرتكي، دار هجر، القاهرة: ط البن حجر اإلصابة يف متييل الصحابة .39

1. 
 .2أصول التفسري وقواعده خلالد بن عبد الرمحن العك، دار النفائس، بريوت ط .37
 .1أصول الدين أليب منصور عبدالقاهر البغدادي، دار صادر، بريوت، ط .38
أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للعالمة حممد األمني الشنقيطي، مكتبة ابن  .36

 .1410تيمية، القاهرة، 
للشيخ صاحل بن فوزان الفوزان، املكتب اإلسالمي،  إعانة املستفيد شرح كتاح التوحيد .43

 .2بريوت، ط
 عتصام للشاطيب، حتقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد، املنامة.اال .41
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االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق:  .42
 .1أمحد أبو العينيني، دار الفضيلة، الرياع، ط 

اهليئة العاملية  موقع، أ.د. حممد وليد كامل -األرع وعلوم البحار -اإلعجاز العلمي  .43
 لقرآن والسنة.يف الإلعجاز العلمي 

 .1مكتبة العبيكان، الرياع، ط  ،اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية، لصاحل رضا .44
 .1اإلعجاز العلمي يف القرآن لسامي بن أمحد املوصلي، دار النفائس، بريوت، ط .40
عبدالبديع محلة اإلعجاز العلمي يف لفظيت املريض واملمرع يف األحاديث النبوية، ل .49

 زللي.
 .اليمنية اإلعجاز يف طلوع الشمس من مغرهبا، لقسطاس إبراهيم، موقع جامعة اإلميان .47
أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب حتقيق:  .48

 .1حممد بن سعد آل سعود، جامعة أم القر ، مكة، ط
حتقيق: مشهور حسن آل سلمان، دار ابن  إعالم املوقعني عن رح العاملني البن القيم .46

 .1الوزي، الدمام، ط
 .10خلري الدين اللركلي، دار العلم للماليني، بريوت، طاألعالم  .03
الدجال، هلشام كمال عبداحلميد، دار الكتاح العريب، بريوت،  خاقرتاح خرو  املسي .01

 .1ط
لوسواس والسحر اكتشاف اآللية اليت يؤثر هبا قرين اإلنسان من الشيطان عليه يف ا .02

والتلبس واملس واألمراع النفسية والعال  الناجح لكل ذلك من خالل أطعمة القرآن 
حبث خاص مقدم من مركل األحباث العلمية يف والرقية الشرعية واالستعاذة باهلل، 

 .مؤسسة الدكتور مجيل القدسي الدويك ملؤمتر العال  بالقرآن بني الدين والطب
سلم للقاضي عياع، حتقيق: حي  إمساعيل، دار الوفاء، القاهرة، إكمال املعلم بفوائد م .03

 .3ط
 إكمال املعلم شرح صحيح مسلم أليب عبد اهلل األيب، مكتبة طربية. .04
األم لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق: رفعت فوزي عبد املطلب، دار الوفاء،  .00
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 .2مصر، ط
أللباين لعمر أبو بكر، دار بيت اإلمام اجملدد والعالمة ايدث حممد ناصر الدين ا .09

 األفكار الدولية، عم ان.
 .2األمراع النسية أسباهبا وعالجها، للدكتور: حممد البار، دار املنارة، جدة، ط .07
أمطار ال تُنبت لعبد الدائم الكحيل موقع عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي يف  .08

 القرآن والسنة.
 .1346فراهي، املطبعة السلفية، القاهرة، إمعان يف أقسام القرآن لعبد احلميد ال .06
 .4ط -مكة–إنه احلق، اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  .93
 ، موقع د. عبدالدائم الكحيل.االهنيار الكوين لعبدالدائم الكحيل .91
أنوار التنليل وأسرار التأويل املعروف بتفسري البيضاوي، حتقيق: حممد املرعشلي، دار  .92

 .1رتاث العريب، بريوت، طإحياء ال
اآليات الكونية يف ضوء العلم احلديث، ملنصور حممد حسب النيب، دار املعارف،  .93

 القاهرة.
اآليات الكونية وداللتها على وجود اهلل تعاىل، يمد متوي الشعراوي، أشرف واعتىن  .94

 به: أمحد اللغيب.
 لعبد اهلل شحاته، دار تفسري اآليات الكونية بالقرآن الكرمي -آيات اهلل يف الكون  .90

 .0هنضة مصر، القاهرة، ط
إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد، يمد بن  .99

 إبراهيم املرتضى، دار الكتب العلمية، بريوت.
أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري أليب بكر اللائري، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة،  .97

 .1ط
 .1للشيخ صاحل الفوزان، دار الوطن، الرياع، ط اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة .98
ر املعارف، اإلميان أليب عبيد القاسم بن سالم، حتقيق: حممد ناصر الدين األلباين، دا  .96

 .1الرياع، ط
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 -البحر اييط أليب حيان، حتقيق: عادل عبد املوجود، وآخرون، دار الكتب العلمية  .73
 .1بريوت، ط 

 البحر املسجور للدكتور زغلول النجار، موقع د. زغلول النجار. .71
 .1البداية والنهاية البن كثري، حتقيق: د. عبداهلل الرتكي، دار عامل الكتب، الرياع، ط .72
ر املنري يف ختريا األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري البن امللقن، حتقيق: البد .73

 .1مصطفى أبو الغيط وآخرين، دار اهلجرة، الدمام، ط
الرباهني العقلية على وحدانية الرح ووجوه كماله لعبد الرمحن بن سعدي، حتقيق:  .74

 .1باسل بن سعود الرشود، دار ابن الوزي، الدمام، ط
ني العلمية على صحة العقيدة اإلسالمية، لعبد اجمليد العرجاوي، دار وحي القلم، الرباه .70

 .1دمشق، ط
 .1براهني وأدلة إميانية لعبد الرمحن حسن حبنكه امليداين، دار القلم دمشق، ط .79
 .، موقع د. عبدالدائم الكحيلالربق بني العلم واإلميان لعبد الدائم الكحيل .77
 .موقع الدكتور: زغلول النجارول النجار، ، للدكتور زغلبركان أيسلندا  .78
بركان عدن ونريان احلشر، لطارق عبده إمساعيل، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف  .76

 القرآن والسنة.
ملا فيه احلجة والربهان لربهان الدين أيب القاسم حممود  الربهان يف توجيه متشابه القرآن .83

هلل، دار الوفاء، املنصورة، مصر، ، حتقيق: أمحد عل الدين خلف ابن محلة الكرماين
  .1ط

الربهان يف علوم القرآن يمد بن عبد اهلل اللركشي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم،  .81
 املكتبة العصرية، بريوت.

يف لطائف الكتاح العلير، يمد بن يعقوح الفريوزابادي، اجمللس  بصائر ذوي التمييل .82
 .عبدالعليم الطحاوي األعلى للشؤون اإلسالمية، مصر، حتقيق:

ية لكي لسرتنا، ترمجة بشري فرنيس وكوركس عواد، مؤسسة قبلدان اخلالفة الشر  .83
 .2الرسالة، بريوت، ط
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بيان تلبيس الهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية البن تيمية، تصحيح: حممد بن عبد  .84
 .2الرمحن بن قاسم، دار القاسم، الرياع، ط

 د حمي الدين عبد احلميد، مطبعة السعادة، مصر.تاريخ اخللفاء للسيوطي، حتقيق حمم .80
 .2تأويل مشكل القرآن البن قتيبة، حتقيق: أمحد صقر، دار الرتاث، القاهرة، ط  .89
التبيان يف أقسام القرآن البن القيم، حتقيق: حممد زهري النجار، املؤسسة السعيدية،  .87

 الرياع.
 .اهرة، دار ابن تيمية القتتمة أضواء البيان للشيخ عطية سامل .88
حتذير ذوي الفطن من عبث اخلائضني يف أشراط الساعة، أليب عبداهلل أمحد بن  .86

 إبراهيم بن أيب العينني، مكتبة السلف الصاحل، جدة.
 .يمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس التحرير والتنوير .63
بشرح جامع الرتمذي يمد بن عبدالرمحن املباركفوري، حتقيق، عبد  حتفة األحوذي .61

 . الرمحن حممد عثمان، دار ابن تيمية، القاهرة
ختريا أحاديث منتقدة يف كتاح التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاح لفريح  .62

 .1بن صاحل البهالل، دار األثر، ط 
، حتقيق: عبد الرمحن املعلمي، دار الكتب العلمية، بريوت، للذهيب تذكرة احلفاظ .63

 ثمانية. مصورة عن طبعة دائرة املعارف الع
: حتقيق: الصادق بن إبراهيم، دار املنها ، للقرطيب التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة .64

 .1ط
اً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، التشريع النائي اإلسالمي مقارن .60

 .0بريوت، ط
 .2التعريفات للجرجاين، حتقيق: حممد املرعشلي، دار النفائس، ط .69
القرآن والسنة يف اجمللس  التعليق العلمي على املنتخب يف تفسري القرآن الكرمي للجنة .67

 .8العلى للشؤون اإلسالمية يف القاهرة، دار الثقافة، الدوحة، ط
التعليق املختصر على القصيدة النونية البن القيم، تعليق الشيخ صاحل الفوزان، أشرف  .68
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 على الطبع: عبد السالم السليمان.
يد القلقي، تغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ أمحد بن حجر، حتقيق: سع .66

 .2املكتب اإلسالمي، بريوت، ط 
تفسري البحر اييط يمد بن يوسف املعروف بأيب حيان األندلسي، حتقيق: عادل  .133

 .1عبد املوجود وعلي حممد معوع، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
 .3طالتفسري العلمي لآليات الكونية يف القرآن، حلنفي أمحد، دار املعارف، مصر،  .131
التفسري العلمي للقرآن يف امليلان ألمحد بن عمر أبو حجر، دار املدار اإلسالمي،  .132

 .2بريوت، ط
 .1672تفسري القرآن احلكيم، يمد رشيد رضا، اهليئة املصرية العامة للكتاح  .133
 .2لعظيم البن كثري، تقدمي يوسف املرعشلي، دار املعرفة، بريوت، طتفسري القرآن ا .134
والصحابة والتابعني البن أيب حامت عبد  nتفسري القرآن العظيم مسندًا عن رسول  .130

الرمحن بن حممد الرازي، حتقيق: أسعد حممد الطيب، مكتبة نلار مصطفى الباز، مكة، 
 .3ط
حممد بن صاحل بن عثيمني، دار ابن  للشيخ -سورة البقرة  -تفسري القرآن الكرمي .139

 .1الوزي، الدمام، ط
دار ابن  ،للشيخ حممد بن عثيمني –احلجرات إىل احلديد سورة  -تفسري القرآن الكرمي .137

 .1مام، طالوزي، الد
 تفسري القرآن يمود شلتوت. .138
تفسري القرآن من القرآن يف دائرة العلم والعقل والواقع ايسوس، ألمحد فائق رشد،  .136

 مطبعة النصر بالفجالة.
التفسري القيم البن القيم مجع حممد أويس الندوي، حتقيق: حممد حامد الفقي، مكتبة  .113

 السنة.
 .1ي، دار الكتب العلمية، بريوت، طالتفسري الكبري أو مفاتيح الغيب للراز  .111
مفاتيح الغيب من القرآن الكرمي املعروف بتفسري الفخر الراز ، التفسري الكبري أو  .112
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 يمد بن عمر بن احلسني الرازي، دار إحياء الرتاث العرىب.
التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنها، لوهبة بن مصطفى اللحيلي، دار الفكر  .113

 .2ق، طاملعاصر، دمش
 .2التفسري الوسيط، لوهبة اللحيلي، دار الفكر، دمشق، ط .114
 .تفسري جلء عم  يمد عبده .110

للدكتور  ژٹ  ٹ  ڤ    ٹ  ٹژ تفسري قوله تعاىل:  .119
 .زغلول النجار. موقع الدكتور زغلول النجار

للدكتور زغلول   ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ تفسري قوله تعاىل:  .117
 النجار. موقع الدكتور زغلول النجار.

 التفسري واملفسرون يمد بن حسني الذهيب. .118
 .1، بريوت، طتطوره ألمني اخلوي، دار الكتاح اللبناين –تدرجه  –التفسري: نشأته  .116
 .1424تقريب التدمرية للشيخ حممد بن عثيمني، دار الوطن، الرياع، ط عام  .123
تقرير القواعد وحترير الفوائد لعبد الرمحن بن أمحد بن رجب، حتقيق: مشهور بن حسن  .121

 .1آل سلمان، دار ابن القيم، الدمام، ط
وية ألمحد أبو الوفاء تقومي األعمال اليت تناولت اإلعجاز العلمي والطيب يف السنة النب .122

عبد اآلخر، ضمن حبوث ندوة عناية اململكة العربية السعودية بالسنة والسرية النبوية، 
 ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف، مطبوع باحلاسب اآلي.1420عام 

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد أليب عمر يوسف بن عبداهلل بن عبد الرب  .123
 .: سعيد أعراحالقرطيب، حتقيق

لعبد اجمليد بن سامل املشعيب، مكتبة ابن  يف اإلسالم هموحكمالتنجيم واملنجمون  .124
 .1القيم، املدينة، ط

تنليه الشريعة املرفوعة لعلى بن حممد بن العراق الكتاين، حتقيق: عبد الوهاح عبد  .120
 .2ط اللطيف، وعبد اهلل بن حممد بن الصديق الغماري، دار الكتب العلمية، بريوت،

 .هتذيب السنن البن القيم، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت .129
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هتذيب الكمال يف أمساء الرجال للملي، حتقيق: بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بريوت،  .127
  .1ط
 هتذيب اللغة أليب منصور األزهري، حتقيق: علي حسن هالي وآخرون. .128
  .توحيد اخلالق لعبد اجمليد اللنداين .126
يات الصادر عن املؤمتر العاملي األول لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، ضمن  التوص .133

كتيب تأصيل اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، أحباث املؤمتر العلمي األول لإلعجاز 
العلمي يف القرآن والسنة، رابطة العامل اإلسالمي، هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن 

 والسنة.
د يف شرح كتاح التوحيد لسليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد تيسري العليل احلمي .131

 .7الوهاح، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان املعروف بتفسري ابن سعدي، اعتىن به سعد  .132

 .1بن فواز الصميل، دار ابن الوزي، الدمام، ط
ن لعبد الرمحن بن سعدي، وزارة الشؤون تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرا .133

 .1اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية، ط
التيسري بشرح الامع الصغري يمد عبد الر وف املناوي، مكتبة اإلمام الشافعي،  .134

 .3الرياع، ط 
 .1ع، طتيسري ملعة االعتقاد لعبد الرمحن بن صاحل ايمود، دار الوطن، الريا .130
جامع البيان عن تأويل آي القرآن املعروف بتفسري الطربي أليب جعفر حممد بن جرير  .139

 .1الطربي، حتقيق: حممود شاكر، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط
  .الامع ألحكام القرآن للقرطيب، حتقيق: أمحد الربدوين .137
احلسني، سلسلة الامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني لوليد بن أمحد  .138

 .1إصدارات جملة احلكمة، لندن، ط
الامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون، مجع حممد علير مشس وعلي  .136

 .1العمران، دار عامل الفوائد، مكة، ط
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 جريان الشمس وسكون األرع خلالد بن صاحل الغيص موقع اإلسالم اليوم. .143
تيمية، حتقيق: علي األملعي وآخرون، دار  الواح الصحيح ملن بدل دين املسيح البن .141

 .1الفضيلة، الرياع، ط
الواح الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف البن القيم، حتقيق: حممد مجيل غازي،  .142

 مطبعة املدين.
 جواهر القرآن للغلاي، مكتبة الندي . .143
ريوت، الواهر يف تفسري القرآن الكرمي لطنطاوي جوهري.دار إحياء الرتاث العريب، ب .144

 .4ط
 .املطبوع ضمن عون املعبود حاشية ابن القيم على سنن أيب داود .140
، حتقيق: نور الدين طالب، وزارة السنديحاشية مسند اإلمام أمحد أليب احلسن حممد  .149

 .1األوقاف القطرية، ط
احلجة يف بيان ايجة وشرح عقيدة أهل السنة، أليب القاسم إمساعيل األصبهاين،  .147

 .2لي وحممد أبو رحيم، دار الراية، الرياع، ط حتقيق: حممد املدخ
حكم تفسري القرآن بنظريات علمية حديثة للشيخ صاحل بن فوزان الفوزان، مقال  .148

 .1421(، حمرم 1447ضمن جملة الدعوة، العدد )
محاية اجملتمع املسلم من االحنراف الفكري د. عبد اهلل اللايدي، جملة البحوث  .146

 (. 77للبحوث العلمية واإلفتاء، العدد )اإلسالمية، الرئاسة العامة 
حياة األلباين وآثاره وثناء العلماء عليه يمد بن إبراهيم الشيباين، من منشورات مركل  .103

 املخطوطات والرتاث والوثائق، الكويت.
حياة النبات يف ضوء القرآن والسنة والعلم احلديث، لكمال الدين البتانوين، موقع  .101

 . القرآن والسنةموسوعة اإلعجاز العلمي يف
خالصة حبث التفسري العلمي للقرآن الكرمي بني اجمليلين واملانعني يمد األمني ولد  .102

الشيخ، ضمن كتيب تأصيل اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، أحباث املؤمتر العلمي 
األول لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، رابطة العامل اإلسالمي، هيئة اإلعجاز 
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 القرآن والسنة. العلمي يف
الدر املنثور يف التفسري املأثور لالل الدين السيوطي، ت: عبد اهلل الرتكي، دار هجر،  .103

 .1ط
درء تعارع العقل والنقل البن تيمية، حتقيق: حممد رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد  .104

 .2بن سعود، الرياع ط
معهد  ،ى آيدينحممد مصطفحتقيق: إلسكايف، اخلطيب ادرة التنليل وغرة التأويل  .100

 .1البحوث العلمية، جامعة أم القر ، ط
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر، حتقيق: حممد سيد جاد احلق، دار أم  .109

  .القر ، القاهرة
دعاو  املناوئني لشيخ اإلسالم ابن تيمية، لعبد اهلل بن صاحل الغصن، دار ابن الوزي،  .107

 .1الدمام، ط 
طراح عن آيات الكتاح يمد األمني الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، دفع إيهام االض .108

 .1القاهرة، ط 
دالئل النبوة أليب بكر أمحد بن حسني البيهقي، حتقيق: عبد املعطي القلعجي، دار  .106

 .1الكتب العلمية، بريوت، ط 
دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين، ت: حممد رواس قلعجي، وعبد الرب عباس، دار  .193

 .3س، بريوت، طالنفائ
دليل الفاحلني لطرق رياع الصاحلني يمد بن عالن الصديقي، اعتىن به: مسري خالد  .191

 .1الرجب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط
الديبا  املذهب ملعرفة أعيان علماء املذهب البن فرحون املالكي، حتقيق: حممد  .192

 .2األمحدي أبو النور، دار الرتاث، القاهرة، ط
بن احلجا ، لالل الدين السيوطي، حتقيق: أيب إسحاق  مسلمصحيح على   الديبا  .193

 .1احلوي ، دار ابن عفان، اخلرب، ط
 الدين والعلم، وهل ينايف الدين العلم؟ ملصطفى الغاليي ، املكتبة العصرية، بريوت. .194
 الذخرية للقرايف، حتقيق: حممد حجي، دار الغرح، بريوت. .190
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 .1واملخارق، للشيخ محود بن عبد اهلل التوجيري، طذيل الصواعق يو األباطيل  .199
 ذيل طبقات احلنابلة البن رجب، دار املعرفة، بريوت. .197
الرد على الهمية أليب سعيد عثمان الدارمي، حتقيق: بدر البدر، دار ابن األثري،  .198

  .2الكويت، ط 
مية، الرد على الشاذي يف حلبيه وما صنفه يف آداح الطريق، لشيخ اإلسالم ابن تي .196

 .1حتقيق: علي العمران، دار عامل الفوائد، مكة، ط
الرد على املنطقيني لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: عبد الصمد شرف الدين،  .173

 .1مؤسسة الريان، بريوت، ط
الرسالة التدمرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: حممد بن عودة السعوي، دار  .171

 .8العبيكان، ط
 بده.رسالة التوحيد يمد ع .172
رسالة الفرقان بني احلق والباطل، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ضمن جمموعة الرسائل  .173

 الكرب ، دار الفكر، بريوت.
رسالة يف قنوت األشياء كلها هلل تعاىل لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ضمن جامع الرسائل  .174

 .1طالبن تيمية، اجملموعة األوىل، حتقيق: حممد رشاد سامل، دار العطاء، الرياع، 
دار  ، مود األلوسي أبو الفضل يروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .170

 .بريوت، إحياء الرتاث العريب
روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي، إشراف زهري الشاوي ، املكتب اإلسالمي،  .179

 .3بريوت، ط
قيق: حممد حمي روضة العقالء ونلهة الفضالء أليب حامت حممد بن حبان البسيت، حت .177

 .1الدين عبد احلميد، دار املغ ، الرياع، ط
روضة الناظرين عن مآثر علماء جند وحوادث السنني للشيح حممد بن عثمان القاضي،  .178

 .2طبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، ط
الر   عند أهل السنة والماعة واملخالفني لسهل بن رفاع العتييب، كنوز أشبيليا،  .176
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 .1الرياع، ط
 ر ية اهلل يف املنام لعمر إبراهيم، دار ابن الوزي، عمان. .183
 .4زاد املسري يف علم التفسري البن الوزي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط .181
زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم، حتقيق: شعيب األرنا وط، الرسالة بريوت،  .182

 .1ط
 عشر احلادي القرن حىت األول نالقر  اإلسالمية )منذ املصادر يف العرح جليرة زالزل .183

 اخلالدي، جملة يونس امليالدي( خلالد عشر القرن السابع حىت السابع القرن/اهلجري
 األول. العدد عشر، السابع اجمللد-اإلنسانية الدراسات سلسلة -اإلسالمية الامعة

ون اللالزل حقيقتها وآثارها للدكتور: شاهر مجال آغا، اجمللس الوط  للثقافة والفن .184
 واآلداح، الكويت.

اللالزل، إلبراهيم طربيه، جملة اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، العدد  .180
22. 

ر ية إميانية، للدكتور حس  الدسوقي، جملة اهليئة العاملية  2334زللال اييط اهلندي  .189
 .23لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، العدد 

 رام يمد بن إمساعيل الصنعاين.سبل السالم شرح بلوغ امل .187
 .1السلسلة الصحيحة لأللباين، مكتبة املعارف، الرياع، ط .188
مسات اآليات الكونية الواردة يف القرآن الكرمي للشيخ ناصر املاجد، موقع ملتقى أهل  .186

 .1420التفسري على الشبكة العنكبوتية، 
 .السماوات السبع، للدكتور حممد مجال الدين الفندي .163
محد بن حممد بن هارون اخلالل، حتقيق: عطية اللهراين، دار الراية، الرياع، السنة أل .161

 .1ط
أمحد، حتقيق: حممد بن سعيد القحطاين، دار عامل الكتب، اإلمام السنة لعبد اهلل بن  .162

 .4الرياع، ط 
، 1413السنن الكرب  أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، دار املعرفة، بريوت،  .163
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 .عارف العثمانيةمصورة عن دائرة امل
السؤال يف القرآن الكرمي وأثره يف الرتبية والتعليم ألمحد بن عبد الفتاح ضليمي، جملة  .164

 (.111الامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، العدد )
للحافظ الذهيب، حتقيق: شعيب األرنا وط، مؤسسة الرسالة،  سري أعالم النبالء .160

  .11بريوت، ط
ذهب، البن العماد احلنبلي، حتقيق: حممود األرنا وط، شذرات الذهب يف أخبار من  .169

 .1دار ابن كثري ، دمشق، ط
 .حتقيق: أمحد احلمدان، دار طيبة، الرياع، شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأللكائي .167
 .1شرح األربعني النووية البن عثيمني، دار الثريا، الرياع، ط .168
اد: عبالرمحن بن صاحل السديس، عبدالرمحن بن ناصر الرباك، إعدلشيخ شرح التدمرية ل .166

 .1دار التدمرية، ط
شرح السنة للبغوي، حتقيق: زهري الشاوي  وشعيب األرنا وط، املكتب اإلسالمي،  .233

 بريوت.
شرح العقيدة الواسطية من تقريرات الشيخ حممد بن إبراهيم، كتبها ورتبها: حممد بن  .231

 عبدالرمحن بن قاسم.
فتوحي املعروف بابن النجار، حتقيق: حممد شرح الكوكب املنري يمد بن أمحد ال .232

 .1433اللحيلي، ونليه محاد، مركل البحث العلمي جامعة امللك عبد العليل، مكة، 
حممد بن عثيمني، دار ابن الوزي، الدمام، للشيخ الشرح املمتع على زاد املستقنع  .233

 :.1ط
 .1437شرح النووي على صحيح مسلم، دار الكتاح العريب، بريوت،  .234
تنقيح الفصول يف اختصار ايصول ألمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: حممد  شرح .230

 م.2330الشاغول، املكتبة األزهرية، القاهرة، 
مدار الوطن، الرياع، طبعة  ،، للشيخ حممد بن صاحل بن عثيمنيشرح رياع الصاحلني .239

 هو.1429عام 
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 .احلاسب اآليبلشيخ عبدايسن العباد، مطبوع شرح سنن أيب داود ل .237
 .شرح صحيح البخاري البن بطال، حتقيق: ياسر إبراهيم، مكتبة الرشد .238
كتاح التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبداهلل بن حممد الغنيمان، دار   شرح .236

 .2العاصمة، الرياع، ط 
شرح كتاح التوحيد من صحيح البخاري، للشيخ عبدالعليل الراجحي، مطبوع  .213

 باحلاسب اآلي.
اوي، حتقيق: شعيب األرنا وط، مؤسسة الرسالة، بريوت، شرح مشكل اآلثار للطح .211

 .2ط
 .1شعب اإلميان للبيهقي، حتقيق: عبد العلي حامد، الدار السلفية، بومباي، ط .212
شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل البن القيم، حتقيق: مصطفى  .213

 .2أبو النصر الشليب، مكتبة السوادي، جدة، ط
صوص من كتاح األغالل على ما فيه من زيغ وكفر وضالل بالعقل الشواهد والن .214

 والنقل يمد بن عبد الرزاق محلة، نشر: عبد اهلل حممد بابا الشنقيطي.
شوائب التفسري يف القرن الرابع عشر، لعبدالرحيم فارس أبو علبة، رسالة دكتوراه بكلية  .210

 المية، مطبوعة باحلاسب اآلي.الشريعة التابعة لدار الفتو  بلبنان، جامعة بريوت اإلس
 .4للجوهري، حتقيق: أمحد عبد الغفور، دار العلم للماليني، بريوت، ط الصحاح .219
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق: شعيب األرنا وط، مؤسسة الرسالة،  .217

 .3بريوت، ط
ة، الصحيح املسند من دالئل النبوة، ملقبل بن هادي الوادعي، دار ابن تيمية، القاهر  .218

 .2ط
 .1لأللباين، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليا، الرياع، ط  صحيح سنن أيب داود .216
 .1صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، املكتبة اإلسالمية، استانبول، ط .223
 .3للشيخ األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط ضعيف الامع الصغريصحيح و  .221
لرمحن بن حسن حبنكة امليداين، دار القلم، صراع مع املالحدة حىت العظم لعبد ا .222



655 
 00البحار واألنهار : المبحث الرابع 00

 

 .4دمشق، ط
صفة املنافق لعفر بن حممد الفريايب، حتقيق: بدر البدر، دار اخللفاء للكتاح  .223

 .1اإلسالمي، الكويت، ط
 .1، طالصواعق الشديدة على أتباع اهليئة الديدة، للشيخ محود التوجيري .224
قيم، حتقيق: علي الدخيل اهلل، دار الصواعق املرسلة على الهمية واملعطلة البن ال .220

 .3العاصمة، الرياع، ط
طبقات الشافعية الكرب  للسبكي، حتقيق: عبد الفتاح احللو وحممود الطناحي، دار  .229

 .2هجر، القاهرة، ط
 .طرح التثريب يف شرح التقريب، للحافظ العراقي،  دار أم القر ، القاهرة .227
قيق: عمر بن حممود أبو عمر، دار ابن طريق اهلجرتني وباح السعادتني البن القيم، حت .228

 .1القيم، الدمام، ط
بشرح صحيح الرتمذي البن العريب املالكي، دار الكتب العلمية، عارضة األحوذي  .226

 .بريوت
 .1عامل الغيب والشهادة لعثمان مجعة ضمريية، دار السوادي، جدة، ط .233
 .12عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر، دار النفائس، ط  .231
 .1قدته األمة يمد بن سعد الشويعر، طعامل ف .232
د. صالح الدين  :حتقيق، مد بن أمحد بن عثمان الذهيبي لعرب يف خرب من غربا .233

 .مطبعة حكومة الكويت، املنجد
 .1عبودية الكائنات لرح العاملني لفريد إمساعيل التوين، مكتبة الضياء، جدة، ط .234
زهري الشاوي ، املكتب اإلسالمي، العبودية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: حممد  .230

 .2بريوت، ط
عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات للكريا بن حممد القلوي ، بعناية سوزان مبارك،  .239

 .2339اهليئة املصرية العامة للكتاح، 
حتقيق: رضاء املباركفوري، دار العاصمة، الرياع، ، العظمة أليب الشيخ األصبهاين .237
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 .1ط
لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: أشرف عبد املقصود، دار أضواء  العقيدة الواسطية .238

 .1السلف، الرياع، ط
لسليمان، دار الثريا، الرياع، العلم للشيخ حممد بن صاحل ابن عثيمني، إعداد: فهد ا .236

 .1ط
 .2علماء جند خالل مثانية قرون للشيخ عبد اهلل البسام، دار العاصمة، الرياع، ط .243
 .4علماء ومفكرون عرفتهم يمد اجملذوح، دار الشواف، الرياع، ط .241
العلو للعلي الغفار وإيضاح صحيح األخبار من سقيمها، يمد بن أمحد الذهيب، ت:  .242

 . 1اك، دار الوطن، الرياع، طعبد اهلل الرب 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العي ، دار إحياء الرتاث العريب،  .243

 .بريوت، مصورة عن الطبعة املنريية
عمل اليوم والليلة، للنسائي، حتقيق: د. فاروق محادة، دار الكلم الطيب، دمشق،  .244

  .1ط
ن الكرمي يمد السيد راضي جربيل، عناية املسلمني بإبراز وجوه اإلعجاز يف القرآ .240

ضمن حبوث ندوة عناية اململكة العربية السعودية بالقرآن الكرمي وعلومه، جممع امللك 
 .1421فهد لطباعة املصحف الشريف، 

 العهود ايمدية لعبد الوهاح الشعراين. .249
العواصم من القواصم يف الذح عن سنة أيب القاسم يمد بن إبراهيم ابن الوزير،  .247

 .3ط  حتقيق: شعيب األرنا وط، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
عودة جليرة العرح مروجًا وأهناراً. م. مجال عبداملنعم الكومي، جملة اهليئة العلمية  .248

 .(9)العدد  -مكة –لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة 
 شرح سنن أيب داود، أليب الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي، حتقيق: عون املعبود .246

 عبد الرمحن حممد عثمان، املكتبة السلفية، املدينة
غربة اإلسالم، للشيخ محود بن عبد اهلل التوجيري، ت: عبد الكرمي التوجيري، دار  .203

 .1الصميعي، الرياع، ط
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 هو.1429شعبان  4(، 2336فتاو  الشيخ صاحل الفوزان، جملة الدعوة العدد ) .201
ء، مجع وترتيب: أمحد الدوي ، الرئاسة فتاو  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتا .202

 .3العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، الرياع، ط
شرح صحيح البخاري البن حجر، تعليق: الشيخ عبد العليل بن باز وترقيم  الباري فتح .203

 .حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر
حتقيق: د.  ،للشوكاين فتح القدير الامع بني ف  الرواية والدراية من علم التفسري .204

 .2عبدالرمحن عمرية، دار الوفاء، املنصورة، ط
فتح اجمليد شرح كتاح التوحيد، للشيخ عبدالرمحن بن حسن، حتقيق الوليد الفريان، دار  .200

 .11عامل الفوائد، مكة، ط
 .فرق الشيعة للحسن النوخبيت، حتقيق: حممد آل حبر العلوم، املكتبة األزهرية، القاهرة .209
بد القاهر بن قاهر البغدادي، حتقيق: إبراهيم رمضان، دار املعرفة،  لع الفرق بني الفرق .207

 .2بريوت، ط
 .1الفرقان يف بيان إعجاز القرآن لعبد الكرمي بن صاحل احلميد، ط .208
 .1الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حلم، املطبعة األدبية، ط  .206
سائل ، ، حتقيق: جامع امل ، ضمنفصل يف مؤاخذة ابن حلم يف اإلمجاع البن تيمية .293

 .1علير مشس، دار عامل الفوائد، مكة، ط 
 .1فقه األدعية واألذكار، لعبد الرزاق بن عبد ايسن البدر، دار ابن القيم، الدمام، ط .291
 الفلسفة القرآنية لعباس حممود العقاد، دار هنضة مصر، القاهرة. .292
نصاري، حبث الفلك وعالقته بالعقيدة يف الكتاح والسنة لعبد اهلل بن حممد األ .293

تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة أم 
 القر  مبكة.

فهرس األحاديث الكونية والطبية، إعداد الشيخ: أبو األشبال صغري أمحد شاغف،  .294
 هو.1419والشيخ: إمساعيل القرشي، مطبوع باحلاسب اآلي: 

لكرمي من إعداد اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي مبكة اآليات الكونية يف القرآن افهرس  .290
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 املكرمة، مطبوع باحلاسب اآلي.
 .9الفوائد البن القيم، حتقيق: أمحد راتب عرموش، دار النفائس، بريوت، ط .299
 .للمناوي، دار املعرفة فيض القدير بشرح الامع الصغري .297
دار العربية للعلوم، قاموس الغرافيا جملموعة من األساتذة بإشراف علي لبيب، ال .298

 .1بريوت، ط
القاموس اييط للفريوزآبادي، حتقيق: الشيخ يوسف البقاعي، دار الفكر، بريوت،  .296

1410. 
قانون التأويل البن العريب، حتقيق: حممد السليماين، دار الغرح اإلسالمي، بريوت،  .273

 .2ط
ضوء املعارف دراسة الكتب املقدسة يف  –القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل والعلم  .271

 .4احلديثة ملوريس بوكاي، دار املعارف، لبنان، ط
 القرآن وإعجازه العلمي، يمد إمساعيل إبراهيم. .272
 قصة اإلميان بني الفلسفة والعلم والقرآن لندمي السر، لبنان. .273
قضية اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي بني املؤيد واملعارع للدكتور زغلول راغب  .274

 .1افظة على القرآن الكرمي، األردن، طالنجار، مجعية اي
حتقيق: حممد العقيل، دار  القناعة فيما حيسن اإلحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي .270

 .1أضواء السلف، الرياع، ط
القواعد احلسان املتعلقة بتفسري القرآن لعبد الرمحن بن سعدي، اعتىن به خالد بن  .279

 .1عثمان السبت، دار ابن الوزي، الدمام، ط
قواعد تناول اإلعجاز العلمي والطيب يف السنة وضوابطه، لألستاذ الدكتور: عبداهلل بن  .277

 .1عبدالعليل املصلح، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ط
القول املفيد يف شرح كتاح التوحيد للشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني، دار ابن  .278

 .2الوزي، الدمام، ط
ليمان محد بن حممد اخلطايب، حتقيق: يوسف السعيد، أليب سالقول يف علم النجوم  .276



659 
 00البحار واألنهار : المبحث الرابع 00

 

 .1أطلس، ط
قيام الساعة كما يرأها العلم احلديث لعمر بن حممود الراوي، دار وحي القلم، دمشق،  .283

 .1ط
 كرب  اليقينيات الكونية يمد بن سعيد البوطي، دار الفكر، بريوت، دمشق. .281
 .2لغرباء، املدينة، طحتقيق: علي الفقيهي، دار ا كتاح التوحيد البن منده .282
، حتقيق: بن خلميةأليب بكر بن إسحاق  kوإثبات صفات الرح التوحيد كتاح  .283

 .1د. عبد العليل الشهوان، دار الرشد، الرياع، ط 
كتاح اللهد لإلمام أمحد، حتقيق: حممد السعيد بسيوين زغلول، دار الكتاح العريب،  .284

 .1بريوت، ط
حتقيق: ، يب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب الدنياكتاح املطر والرعد والربق والريح أل .280

 .1حممد العمودي، دار ابن الوزي، الدمام، ط
يمد اليحيا،  كتاح النور يف الرد على من قال أن الشمس ثابتة واألرع حوهلا تدور .289

 .3ط
كسوف الشمس بني التخويف والتلييف لذياح بن سعد الغامدي، مكتبة امللي ،  .287

 .1الطائف، ط
لقناع عن منت اإلقناع ملنصور البهويت، حتقيق: إبراهيم أمحد عبد احلميد، دار كشاف ا .288

 .1423عامل الكتب، الرياع، ط عام 
الكشاف عن حقائق التنليل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل أليب القاسم حممود بن  .286

 عمر اللخمشري، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
اخلفاء ومليل االلباس عما اشتهر من االحاديث على ألسنة الناس إلمساعيل  كشف .263

 .2بن حممد العجلوين، تصحيح: أمحد القالش، مؤسسة الرسالة، ط 
كشف الصلصلة عن وصف الللللة للسيوطي، ت: عبد الرمحن الفريوائي، مكتبة  .261

 .1الدار، املدينة، ط
قيق: علي حسني البواح، كشف املشكل من حديث الصحيحني البن الوزي، حت .262
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 .دار الوطن، الرياع
أبو حممد بن  حتقيق:الكشف والبيان، أليب إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب،  .263

 .1عاشور، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط 
، حتقيق: حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة الكلم الطيب لشيخ اإلسالم ابن تيمية .264

 .1املعارف، ط
يات أليب البقاء أيوح الكفوي، حتقيق: عدنان دروي  وحممد املصري، مؤسسة الكل .260

 .2الرسالة، بريوت، ط
 .13ان، طالكواشف اللية عن معاين الواسطية للشيخ عبدالعليل السلم .269
الكون واإلنسان يف التصور اإلسالمي حلامد صادق قنيجي، مكتبة الفالح، الكويت،  .267

 .1ط
دراسة مقارنة، رسالة  -الكون والر ية العلمية يف القرآن واألديان السماوية األخر   .268

ماجستري إعداد الطالب: أشرف أمحد حممد حممد عماشة، كلية الدراسات اإلسالمية 
 .، مطبوع باحلاسب اآليلديدةوالعربية بدمياط ا

الآللئ البهية يف شرح العقيدة الواسطية للشيخ صاحل آل الشيخ، حتقيق: عادل رفاعي،  .266
 .1دار العاصمة، الرياع، ط

لباح التأويل يف معاين التنليل لعلي بن حممد بن إبراهيم البغدادي املعروف باخلازن،  .333
 .1366دار الفكر، بريوت، 

 ور، حتقيق: عبد اهلل الكبري وآخرون، دار املعارف.لسان العرح، البن منظ .331
 ، دار الوطن، الرياع.93-01لقاءات الباح املفتوح للشيخ حممد بن عثيمني:  .332
يات يف علوم القرآن واجتاهات التفسري يمد بن لطفي الصباغ، املكتب اإلسالمي،  .333

 .3بريوت، ط
قدسي، حتقيق: بشري عيون، دار ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد البن قدامة امل .334

 .2البيان، دمشق، ط
 اهلل لعباس حممود العقاد. .330
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ما دل عليه القرآن مما يعضد اهليئة الديدة القومية بالربهان يمود شكري األلوسي،  .339
 .2حتقيق: زهري الشاوي ، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

 .3، طمباحث يف علوم القرآن ملناع القطان، مكتبة املعارف، الرياع .337
جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري لعبد احلميد بن باديس، نشر وزارة الشؤون  .338

 الدينية اللائرية.
إبريل سنة ( من السنة التاسعة، 438(، )437القاهرة، العدد ) -جملة الرسالة  .336

1641. 
 .7العدد جممع الفقه اإلسالمي، جدة، جملة جممع الفقه اإلسالمي،  .313
 .1414، حتقيق: عبد اهلل الدوي ، دار الفكر، بريوت، ميللهيث جممع اللوائد .311
جمموع الفتاو  لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع الشيخ: عبد الرمحن بن قاسم، دار عامل  .312

 .1412الكتب، الرياع، 
 .2جمموع فتاو  ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم، مجع: عبد الرمحن بن قاسم، ط .313
ثيمني لفهد السليمان، دار الثريا، الرياع، جمموع فتاو  ورسائل الشيخ حممد بن ع .314

 .2ط
، مجع: حممد الشويعر، الرئاسة بن بازعبدالعليل لشيخ متنوعة لجمموع فتاو  ومقاالت  .310

 .3العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، الرياع، ط
حماسن التأويل للقامسي، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، مؤسسة التاريخ العريب،  .319

 بريوت.
لوجيل يف تفسري الكتاح العليل لعبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، ايرر ا .317

 .2حتقيق: الرحالة الفاروق وآخرون، وزارة األوقاف القطرية، الدوحة، ط 
خمتصر الصواعق املرسلة البن القيم اختصره حممد بن املوصلي، حتقيق: احلسن العلوي،  .318

 .1دار أضواء السلف، الرياع، ط
يمد بن نصر املروزي، أختصره أمحد بن علي املقريلي، مؤسسة خمتصر قيام الليل  .316

 .2الرسالة، بريوت، ط
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مدار  السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني البن القيم، حتقيق: حممد حامد  .323
 الفقي، دار الرشاد احلديثة، الدار البيضاء.

 املدخل البن احلا ، مكتبة دار الرتاث. .321
 .1املده  البن الوزي، ت: فتحي الندي، دار الكوثر، الرياع، ط  .322
مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، لعلي بن سلطان مالء القاري، حتقيق: مجال  .323

 .1عيتاين، املكتبة العلمية، بريوت، ط
مرو  وأهنار أرع العرح يف املاضي واملستقبل، دراسة يف اإلعجاز العلمي للقرآن  .324

ستاذ الدكتور علي صادق، ضمن حبوث املؤمتر العاملي الثامن لإلعجاز والسنة، لأل
 العلمي يف القرآن والسنة.

مسائل اإلمام أمحد برواية أيب داود، حتقيق: طارق عوع اهلل، مكتبة ابن تيمية،  .320
 .1القاهرة، ط 

 .1املستدرك على جمموع فتاو  ابن تيمية، مجع حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، ط .329
داود الطيالسي، حتقيق: حممد بن عبد ايسن الرتكي، دار هجر، القاهرة،  مسند أيب .327

 .1ط 
 .2مسند أيب يعلى، حتقيق: حسني سليم أسد، دار الثقافة العربية، بريوت، ط  .328
 .1إلمام أمحد، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، طااملسند  .326
قيق: عادل بن سعد، مكتبة العلوم مسند البلار، أليب بكر أمحد بن عمرو البلار، حت .333

 . 1واحلكم، املدينة، ط
 .2مسند احلميدي، حتقيق: حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث، دمشق، ط .331
مشكاة املصابيح مع شرحه مرعاة املفاتيح، أليب احلسن عبيداهلل املباركفوري، إدارة  .332

 اهلند. –البحوث اإلسالمية والدعوة واإلفتاء بالامعة السلفية 
مشكالت األحاديث النبوية وبياهنا لعبد اهلل القصيمي، اجمللس العلمي السلفي،  .333

 .1باكستان، ط 
 صنف ابن أيب شيبة، حتقيق: محد المعة وحممد اللحيدان، دار الرشد، الرياع،امل .334
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 .1ط
 .1املصنف البن أيب شيبة، حتقيق: حممد عوامة، دار القبلة، جدة، ط .330
لصنعاين، ت: حبيب الرمحن األعظمي، املكتب املصنف لعبد الرزاق بن مهام ا .339

 .2اإلسالمي، بريوت، ط
مطلع الشمس من مغرهبا، هل هناك إشارات علمية لذلك، للدكتور عبدالكحيل  .337

 الدائم، موقع: د. عبدالدائم الكحيل.
(، للشيخ حافظ معار  القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول )يف التوحيد .338

 .3مر، دار ابن القيم، الدمام، طاحلكمي، حتقيق: عمر أبو ع
 معار  الوصول لشيخ اإلسالم ابن تيمية ضمن جمموع الفتاو . .336
 .1، دار القلم، دمشق، طمد بن حممد حسن شراحييف السنة النبوية  ريةاملعامل األث .343
معامل التنليل أليب حممد احلسني البغوي، حتقيق: حممد النمر وآخرون، دار طيبة،  .341

 .1الرياع، ط
 السنن للخطايب، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت. معامل .342
معتقد أهل السنة والماعة يف أمساء اهلل احلسىن، يمد بن خليفة التميمي، دار  .343

 .1إيالف، ط
املعجلات والغيبيات بني بصائر التنليل ودياجري اإلنكار والتأويل لعبد الفتاح إبراهيم  .344

 .اآلي مطبوع باحلاسب ،سالمه
املعجلة العلمية يف القرآن والسنة لعبد اجمليد اللنداين، ضمن كتيب تأصيل اإلعجاز  .340

العلمي يف القرآن والسنة، أحباث املؤمتر العاملي األول لإلعجاز العلمي يف القرآن 
 والسنة، رابطة العامل اإلسالمي، هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.

مي والغييب يمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، اإلعجاز العل –املعجلة القرآنية  .349
 .3بريوت، ط

األوسط للطرباين ، حتقيق: طارق بن عوع اهلل وعبد ايسن احلسي ، دار املعجم  .347
 .1410احلرمني، القاهرة، 

 .2لياقوت احلموي، دار صادر، بريوت، ط معجم البلدان .348
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دار الرشد، الرياع، أليب القاسم الطرباين، حتقيق: محدي السلفي،  املعجم الكبري .346
 .2ط
املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي يمد فؤاد عبد الباقي، دار املعرفة، بريوت،  .303

 .4ط
 .3للشيخ بكر أبو زيد، دار العاصمة، الرياع، طاللفظية معجم املناهي  .301
معجم املوضوعات املطروقة يف التأليف اإلسالمي وبيان ما ألف فيها لعبد اهلل بن  .302

 .1ي، اجملمع الثقايف، أبو ظيب، طحممد احلبش
 املعجم الوجيل، جممع اللغة العربية، القاهرة. .303
 .1383املعجم الوسيط، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون، جممع اللغة العربية، .304
معجم مقاييس اللغة البن فارس، حتقيق: عبد السالم هارون، دار اليل، بريوت،  .300

1423. 
 .1املعطي قلعجي، دار الوفاء، القاهرة، طللبيهقي، حتقيق: عبد  معرفة السنن واآلثار .309
 -املغ  عن محل األسفار يف األسفار يف ختريا ما يف إحياء علوم الدين من أخبار .307

 املطبوع مع إحياء علوم الدين.للحافظ العراقي، 
 .4حتقيق: عبد اهلل الرتكي، دار عامل الكتب، الرياع، طالبن قدمة،  املغ  .308
 .عم، طبعة رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء، الريامفتاح دار السعادة البن القي .306
مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة البن القيم، حتقيق: عصام الدين  .393

 الصبابطي.
ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين، حتقيق: صفوان داودي، دار القلم، دمشق،  مفردات .391

 . 2ط
املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاح مسلم ألمحد بن علي القرطيب، حتقيق: حمي الدين  .392

 .1مستو وآخرون، دار ابن كثري، بريوت، ط 
لألستاذ خالد بن محلة مدين، موقع اهليئة   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ مفهوم  .393

 (.16ة لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، وجملة اهليئة، العدد )العاملي
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مقارنة بني أسلوح احلديث النبوي وأسلوح القرآن الكرمي ملصطفى أمحد اللرقا، جملة  .394
البحوث اإلسالمية، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة 

 .1360واإلرشاد، العدد ، عام 
، حتقيق: للسخاوي بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة املقاصد احلسنة يف .390

 .4حممد عثمان اخلشت، دار الكتاح العريب، بريوت، ط
أليب احلسن األشعري، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد،  مقاالت اإلسالميني .399

 .املكتبة العصرية، بريوت
علي عبد الواحد وايف،  مقدمة ابن خلدون لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون، حتقيق: .397

 .4دار هنظة مصر، القاهرة، ط
 .1، حتقيق: حممد فتح اهلل بدران، دار أضواء السلف، الرياع، طامللل والنحل .398
للدكتور: زغلول النجار،   -مجع الشمس والقمر -من آيات اإلعجاز يف القرآن الكرمي .396

 موقع الدكتور زغلول النجار. 
و واآلصال والعشي واإلبكار، إعداد: الدكتور حممد من بالغة القرآن يف التعبري بالغد .373

 حممد عبد العليم دسوقي.
من معامل املنهجية اإلسالمية للدراسات املستقبلية هلاين بن عبد اهلل البري، جملة البيان،  .371

 .1426الرياع، 
 .3مناها البحث العلمي لعبد الرمحن بدوي، وكالة املطبوعات، الكويت، ط .372
يدة اإلسالمية يف العصر احلاضر لعبد الرمحن بن زيد اللنيدي، مناها البحث يف العق .373

 .1دار اشبيليا، الرياع، ط
مناها البحث يف العقيدة ليوسف بن حممد السعيد، ضمن جملة الدراسات العربية،   .374

 .2332(، 7كلية دار العلوم جامعة املنيا، العدد )
اين، حتقيق: فواز زمري، دار مناهل العرفان يف علوم القرآن يمد بن عبد العظيم اللرق .370

 .3الكتاح العريب، بريوت، ط
املنتقى شرح موطأ مالك للقاضي سليمان الباجي، حتقيق: حممد عبد القادر أمحد  .379

 .1عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
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منها  السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق:  .377
 .1امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياع، طحممد رشاد سامل، ج

 املنها  يف شعب اإلميان، للحليمي، حتقيق: حلمي فودة، دار الفكر. .378
منها االستدالل باملكتشفات العلمية على النبوة والربوبية، لسعود بن عبد العليل  .376

(، العدد 16العريفي، جملة جامعة أم القر  لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا،   )
 .1428(، ذو احلجة 43)
منها القرآن الكرمي يف عرع الظواهر الكونية لليلى بنت صاحل اللامل، رسالة مقدمة  .383

 .اآلي لنيل درجة الدكتوارة من كلية الرتبية للبنات جدة، مطبوعة باحلاسب
منها املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري لفهد بن عبد الرمحن الرومي، مؤسسة  .381

 .1سالة، بريوت، طالر 
املهذح يف اختصار السنن الكرب  للبيهقي، أختصره حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق:  .382

 ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، الرياع.
، حتقيق حامد إبراهيم أمحد، وحممد العقيب، للبيهقي املهذح يف اختصار السنن الكبري .383

 مطبعة اإلمام، مصر.
موسى الشاطيب، حتقيق: مشهور حسن آل سلمان، املوافقات أليب إسحاق إبراهيم بن  .384

 .1دار ابن القيم، الدمام، ط
 موسوعة اإلعجاز العلمي يف احلديث لألستاذ عبدالرحيم ماردي ، دار ايبة، بريوت. .380
موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، ليوسف احلا  أمحد، مكتبة  .389

 .12ابن حجر، دمشق، ط
عربية العاملية، إعداد جمموعة من الباحثني، مؤسسة أعمال املؤسسة للنشر املوسوعة ال .387

 .2والتوزيع، ط
املوسوعة العربية امليسرة إشراف حممد شفيق غربال، دار إحياء  الرتاث العريب، بريوت،  .388

 .1690مصورة عن طبعة 
 .1املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف الكويتية، ط .386
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عماد جماهد، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، املوسوعة الفلكية احلديثة، ل .363
 .1ط
املوسوعة الفلكية لفاجيرت، وتسمرمان، ترمجة: عبد القوي عياد، وحممد مجال الدين  .361

 .الفندي
 .1املوسوعة الكونية الكرب  ملاهر ابن أمحد الصويف، املكتبة العصرية، بريوت، ط .362
 .  1ي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط املوطأ، ملالك بن أنس،  حتقيق: كالل حسن عل .363
موقف أهل السنة والماعة من تنليل نصوص الفنت وأشراط الساعة على احلوادث،  .364

السفياين أمنوذجاً، إعداد: زاهر بن حممد الشهري، رسالة ماجستري، يف قسم الثقافة 
 .، مطبوعة باحلاسب اآلياإلسالمية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود

  احلجاز، للدكتور: زغلول النجار، موقع الدكتور زغلول النجار.نار من أرع  .360
النبوات لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: د. عبد العليل الطويان، دار أضواء السلف،  .369

 .1الرياع، ط
نتائا األفكار يف ختريا أحاديث األذكار، البن حجر، حتقيق: محدي السلفي، دار  .367

 .1ابن كثري، دمشق، ط
نلهة األعني النواظر يف علم األشباه والنظائر أليب الفر  عبد الرمحن بن الوزي،  .368

 .3حتقيق: حممد بن عبد الكرمي الراضي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
ب اآليات والسور أليب احلسن إبراهيم البقاعي، حتقيق: حممد ابن نظم الدرر يف تناس .366

، مصورة عن طبعة دائرة املعارف 1عمران األعظمي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط
 العثمانية.

ملتقى أهل موقع نقد ما يسمى بالتفسري العلمي للقرآن ملساعد بن سليمان الطيار،  .433
 التفسري.

 .1بن عبداهلل اإلمام، دار اآلثار، صنعاء، طنقض النظريات الكونية، يمد  .431
النكت والعيون لعلي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري، حتقيق: السيد بن عبد  .432
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 148 ................................................................ الثاني المطلب

 148 ......... التجريبية بالعلوم المرتبطة الكونية اآليات لبعض القرآن إشارة من المقصد

 103 ........................................................... الثالث املبحث

 103 .............................................. املستقبلية الكونية اآليات

 103 ................................. بالعقيدة وصلتها حوهلا والدراسات

 101 ............... المستقبلية الكونية اآليات حول لميةالع الدراسات: األول المطلب

 103 ................................... بالعقيدة الدراسات هذه صلة: الثاني المطلب
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 109 ....................... العلمية الدراسات في العقدية المخالفات: الثالث المطلب

 109 ................................................ المستقبلية الكونية اآليات حول

 108 ............................................................. الرابع الفصل

 108 .................................... الكونية باآليات وصلتها األسباب،

 106 ........................................................................ تمهيد

 191 ................................................. األسباب أنواع: األول المبحث

 191 ................................................. :حسية أسباح: األول النوع

 191 ................................................. :شرعية أسباح: الثاني النوع

 اهلل اسووتأثر الووذي الغيووب علووم موون كووان مووا وهووي(: خفيووة) ظوواهرة غووري أسووباح: األول النــوع
 كانوت حيوث أح غري من p عيسى كوالدة الشرع، طريق عن إال تعلم أن ميكن وال به،
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ژ: تعوووووواىل قووووووال للحموووووول، موجووووووب ظوووووواهر سووووووبب غووووووري موووووون

 ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ
)(.

 ........................................................................... 191 

.النواس عمووم كووالدة ،)(واحلوس بالتجربوة معلوماً  كان ما وهي: ظاهرة أسباح: الثاني النوع
 ........................................................................... 191 

 193 ......................... -حكمها – الشريعة في األسباب منزلة: الثاني المبحث

 كالرقيووووة إليهووووا، ودعووووت هبووووا العموووول علووووى الشووووريعة حثووووت الوووويت وهووووي: شوووورعية أسووووباح: أوالا 

 هوود عون تعواىل قوال ،)(ژې ې ې ې ۉ  ۉ ژ: تعواىل قوال الشورعية،

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئژ: قوووووووال أنوووووووه -السوووووووالم عليوووووووه –

 عوووون تعوووواىل وقووووال ،)(ژ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 193 ............................................ .)( ژ ہہ ہ ۀ ژ: العسل



678 
 00البحار واألنهار : المبحث الرابع 00

 

 هبوا يكن ومل ،-التجربة – )(القدر طريق عن عرفت اليت األسباح وهي: مباحة أسباح: ثانيا
 193 ....................... .األدوية مثل مباشرًا، ظاهرًا أثرها يكون وأن شرعية، خمالفة

 كوهنووا يثبووت مل أو بتحرميهووا الشووريعة جوواءت الوويت األسووباح وهووي: شوورعية غووري أسووباح: ثالثــا
 193 .......................................... .)(-التجربة – القدر طريق عن أسباباً 

 173 ................................. الكونية باآليات األسباب صلة: الثالث المبحث

 177 ....... الحسية وأسبابها الكونية اآليات هذه حدوث بوقت العلم:  الرابع المبحث

 177 ................................................ اهلل آيات من آية كونها ينافي ال

 183 ........................................................... اخلامس الفصل

 183 .......................... العقدية وداللتها السماوية الكونية اآليات

 181 ........................................................................ تمهيد

 182 ........................................................السماء: األول المبحث

 مسوا: يقال العلو، وهو السمو، من مأخوذ وهو وعال، ارتفع ما لكل اسم: اللغة في السماء
 مسواوات، ومجعهوا وتؤن وث، توذك ر وهوي. اسوتثبته حوىت ارتفع: شخص ي ومسا عال، أي بصره،
 182 ........................ .)(السماء: للسحاح قيل هذا ومن مساء، فهو سقف وكل

 الغالف على حتتوي عليها، كالقبة تبدو األرع، من مرئية فضائية منطقة: االصطالح وفي
 182 .................................................................... .)(الوي

 184 ...................................... :-السماء – الكونية لآلية العقدية الدالئل

 184 ............................................................... :اهلل وجود: أوالا 

 189 ........................................................ :الربوبية توحيد: ثانياا 

 188 ............................................. :والصفات األسماء توحيد: ثالثاا 

 188 ........................................................ :اهلل على الثناء -1

 186 ................................................................ :التنزيه -2

 163 ....................................................... :والحكمة العدل -3
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 161 ............................................... :صفاتهو  اهلل أسماء بعض -4

 162 ......................................... :)(هلل االختيارية الفعلية الصفات -5

 163 ........................................................... :القدرة صفة -6

 163 ..................................................... :والقوة الغنى صفة -7

 164 .......................................................... :الرحمة صفة -8

 160 ............................................................ :العلم صفة -9

 k: ................................................. 167 هلل الكالم صفة -11

 167 ........................................ :اهلل من والشرائع القرآن نزول -11

 166 .......................................................... :العلو صفة -12

 233 ....................................................... :االستواء صفة -13

 233 ......................................................... :النزول صفة -14

 230 ....................................................... :الكرسي عظم -16

 230 ................................................ :تعالى هلل اليمين صفة -17

 230 .......................................................:األلوهية توحيد: رابعاا 

 238 .............................................. :القلبية العبادة أنواع بعض -1

 236 .............................................................. :اإلخالص -أ

 236 ............................................ :والمراقبة والخشية الخوف -ب

 236 ................................................................ :التوكل -ج

 213 .............................................. :بوعده والوثوق باهلل اليقين -د

 211 ................................................................ :اإلنابة -هـ

 211 ................................................................ :القسم -2

 212 ............................................................... :التوسل -3

 213 .................................................... :بالغيب اإليمان: خامساا 

 213 .................................................. :بالمالئكة اإليمان: سادساا 
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 219 ..................................................... :بالكتب اإليمان: سابعاا 

 217 ...................................................... :بالرسل اإليمان: ثامناا 

 216 .................................................:اآلخر باليوم اإليمان: تاسعاا 

 222 ..................................................... :بالقدر اإليمان: عاشراا 

 223 ............................................ :االستدالل منهج: عشر الحادي

 223 ..................................................... :بالعقل االستدالل -1

 223 .................................................... :والتسليم التصديق -2

 224 ......................................................... :األمثلة ضرب -3

 224 ................................................ :والوعيد الوعد: عشر الثاني

 229 .................................................. :والبراء الوالء: عشر الثاني

 227 ................................................:بالجن اإليمان: عشر الثالث

 228 ...................... :-السماء– الكونية اآلية بهذه المتعلقة العقدية المخالفات

 228 ............................................... :السماوات وجود إنكار: أوالا 

 226 .......................................... :السبع السماوات عدد إنكار: ثانياا 

 231 ....... :مراحل ست وأنها أيام ستة في واألرض للسماوات اهلل خلق إنكار: ثالثاا 

 232 ............................. :مادة غير من خلقت السماوات أن اعتقاد: رابعاا 

 234 ...............:واألرض السماوات خلق بعد هلل واإلعياء التعب اعتقاد: خامساا 

 230 .................................... :السماء جوف في اهلل أن اعتقاد: سادساا 

 237 .................... :وقولها اتيانها وتحريف للسماء اهلل مخاطبة تحريف: سابعاا 

 236 ....................................... :السماوات تسبيح معنى تحريف: ثامناا 

 243 ........................................... :السماء بكاء معنى تحريف: تاسعاا 

 241 ............................... :األرض عن السماء ارتفاع معرفة إنكار: عاشراا 

 242 ............................. :المخالفة واألقوال األدعية بعض: عشر الحادي
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 للسوووماوات هبوووا تقوووول أن هبوووا قووودرت الووويت بقووودرتك اللهوووم: » بقوووول الووودعاء ذلوووك مووون -1
 242 ................. «.وكذا كذا افعل طائعني، أتينا قالتا كرًها، أو طوًعا ائتيا واألرع

 243 ............................ :املكروح دعاء عند للسماء خاصة أحوال ذكر -2

 244 .......................................................... :السماء عدالة -3

 240 ................................................. :السماء إىل النظر كراهة -4

 249 ................. :الكونية اآلية هذه في الواردة والضعيفة الموضوعة األحاديث

 249 .............................. :مل ك منكب على تدور السماوات أن اعتقاد -1

 249 .................................................. :واألرع السماء إمساك-2

 247 ................................. :واألرع السماوات عصت لو حيدث ماذا -3

 247 ............ :والسنة الكتاح يف ترد مل بأوصاف ووصفهم السماء مالئكة ذكر -4

 246 ....................................... :الدنيا السماء أمر يدبر كان إبليس -5

 203 ....................................................... الشمس: الثاني المبحث

 والشووومس اسوووتقرار، وقلوووة تلوووو ن علوووى يووودل أصووول والسوووني واملووويم الشوووني: اللغـــة فـــي الشـــمس
 203 ..................... .)(متحركة أبداً  وهي مستقرة، غري ألهنا بذلك ومسيت معروفة،

 مون واحدة وهي الشمسية، اجملموعة وسط يف املتوها الغاز من هائلة كرة: االصطالح وفي
 203 ............................... .)( بشيء عنها تتميل ال الكون، يف النجوم باليني

 كوورة عوون عبووارة وهووي الشمسووية، اجملموعووة يف املركوولي السووم هووي: الفلكيــة الموســوعة وفــي
 203 ....................... .)(التحديد وواضح مستدير مضئ كقرص لنا فتبدو مشعة،

 201 ..................................... :-الشمس – الكونية لآلية العقدية الدالئل

 201 ............................................................... :اهلل وجود: أوالا 

 203 ........................................................ :الربوبية توحيد: ثانياا 

 204 ............................................. :والصفات األسماء توحيد: ثالثاا 

 204 .................................................... :والقدرة العلم صفة -1

 200 ..................................................... :والعلو الرؤية صفة -2
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 207 .......................................................:األلوهية توحيد: رابعاا 

 206 ....................................... :ومنها القلبية، العبادة أنواع بعض -1

 206 ...................................................... :واإلخالص اليقين -أ

 293 ............................................................... :التوكل -ب

 293 ................................................................ :القسم -2

 291 ............................................................... :التوسل -3

 291 .................................................... :بالرسل اإليمان: خامساا 

 292 ............................................... :اآلخر باليوم اإليمان: سادساا 

 294 ...................................................... :بالقدر اإليمان: سابعاا 

 290 ................... :عبادتهم في والمنافقين المشركين مشابهة عن النهي: ثامناا 

 299 .......................................... :بالشيطان التشبه عن النهي: تاسعاا 

 297 ...................................................... :بالجن اإليمان: عاشراا 

 297 ............................................. :المناظرة أصول: عشر الحادي

 296 ........................ :-الشمس– الكونية اآلية بهذه المتعلقة العقدية القوادح

 296 ....................................................... :الشمس عبادة: أوالا 

 273 ..................................... :الشمس حركة إلى الحوادث نسبة: ثانياا 

 271 ......................................... :الشمس سجود معنى تحريف: ثالثاا 

 272 ...................................... :لطلوعها الشمس استئذان إنكار: رابعاا 

 273 ............................................... :الشمس حبس إنكار: خامساا 

 274 .............................................. :الشمس جريان إنكار: سادساا 

 270 ............................... :الكرسي نور من الشمس نور أن اعتقاد: سابعاا 

 270 ....... :اهلل نور من نورها أن أو الشمس، على مكتوب اهلل اسم أن اعتقاد: ثامناا 

 270 ...... :عبادة بهما يخوف اهلل آيات من آية الشمس كسوف كون إنكار: تاسعاا 

 277 ............................................. :الكسوف بوقوع الجزم: العاشر
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 278 ........................................ :الشمس عمر تحديد: عشر الحادي

 276 ................................................. :الشمس سب: عشر الثاني

 276 . :غروبها أو طلوعها عند للشمس السجود في المشركين مشابهة: عشر الثالث

 اإلفراد، بصيغة" المشرق"لف  فيه ورد حيث تناقضه وزعم القرآن في الطعن: عشر الرابع
 283 ............................................................. .والجمع والتثنية،

 283 .................................. :المخالفة واأللفاظ األقوال: عشر الخامس

 281 ..................................... ":الشمس عباد"بو اللهور بعض تسمية -1

 281 ............................................... ":الشمس عبد" بو التسمية -2

 282 ................. :الكونية اآلية هذه في الواردة والضعيفة الموضوعة األحاديث

 282 ............................................. :الشمس على n النيب دعاء -1

 282 ..................................... :النار يف عقريان ثوران والقمر الشمس -2

 283 ........................................... :اهلل جتلي عند الشمس خشوع -3

 283 .......................... :ملك ألف سبعون ينخسها حىت الشمس ختر  ال -4

 z: ................................... 284 لعلي حبست الشمس أن اعتقاد -5

 280 ........................................................... الثالث املبحث

 280 ................................................... الــــــقــــــمــــــــر

. منوه يتفور ع مث شويء، يف بيواع   علوى يدلُ  صحيح أصل والراء وامليم القاف: اللغة في القمر
 289 ........... .)(ُقمري: القمر وتصغري لبياضه، قمراً  مس ي الس ماء، ق م ر: الق م ر ذلك ومن

 289 .. .)(لألرع تابع سيار الشكل كروي ملتهب، غري صغري جرم هو: االصطالح وفي

 287 ....................................... :-القمر – الكونية لآلية العقدية الدالئل

 288 ............................................................ :اهلل وجود: أوالا 

 286 ........................................................ :الربوبية توحيد: ثانياا 

 263 ............................................. :والصفات األسماء توحيد: ثالثاا 
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 263 .................................................... :والقدرة العلم صفة -1

 261 ..................................................... :والعلو الرؤية صفة -2

 261 ..................................................... :األولوهية توحيد: رابعاا 

 262 ............................................ :القلبية العبادات أنواع بعض -1

 262 .......................................................... :باهلل االستعاذة -أ

 262 ..................................................... :واإلخالص اليقين -ب

 263 ................................................................ :القسم -2

 264 ............................................................... :التوسل -3

 264 .................................................... :بالرسل اإليمان: خامساا 

 260 ............................................... :اآلخر باليوم اإليمان: سادساا 

 267 ...................................................... :بالقدر اإليمان: سابعاا 

 268 .................................... :الكونية اآلية بهذه المتعلقة العقدية القوادح

 268 .......................................................... :القمر عبادة: أوالا 

 266 ....................................... :القمر حركة إلى الحوادث نسبة: ثانياا 

 333 ............................................ :القمر سجود معنى تحريف: ثالثاا 

 331 .......... :اهلل نور من نوره أن أو القمر، على مكتوب اهلل اسم أن اعتقاد: رابعاا 

 331 ...... :عبادة به اهلل يخوف اهلل آيات من آية القمر خسوف كون إنكار: خامساا 

 332 ............................................. :الخسوف بوقوع الجزم: سادساا 

 332 ................................................. :القمر انشقاق إنكار: سابعاا 

 333 .......................................................... :القمر سب: ثامناا 

 333 ............... :الصالة عند القبلة كاستقبال الدعاء عند القمر استقبال: تاسعاا 

 330 ................. :الكونية اآلية هذه في الواردة والضعيفة الموضوعة األحاديث

 330 ........................................................... :القمر سحر -1

 330 ..................................... :النار يف عقريان ثوران والقمر الشمس -2
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 330 .............................................. :اهلل جتلي عند القمر خشوع -3

 339 ............................................................ الرابع املبحث

 339 .................................................................... الـنجـم

 337 ............................................................ :اللغة في النجم

 337 ............... .)(السماء يف متوها غاز من ضخمة كرة الن جمة: االصطالح وفي

 337 ............................................................. :اللغة في النوء

 338 .......................................................... :اللغة في الكوكب

 336 ....................................... :-النجم - الكونية لآلية العقدية الدالئل

 313 ............................................................ :اهلل وجود: أوالا 

 313 ........................................................ :الربوبية توحيد: ثانياا 

 312 ....................................................... :األلوهية توحيد: ثالثاا 

 312 ..................................................... :واإلخالص اليقين -1

 313 ................................................................ :القسم -2

 314 ...................................................... :بالكتب اإليمان: رابعاا 

 310 .................................................... :بالرسل اإليمان: خامساا 

 310 .................................................. :بالمالئكة اإليمان: سادساا 

 319 .................................................:اآلخر باليوم اإليمان: سابعاا 

 317 ....................................................... :الصحابة منزلة: ثامناا 

 318 ....................... :والنصارى واليهود المشركين مشابهة عن النهي: تاسعاا 

 323 ...................... :-النجم – الكونية اآلية بهذه المتعلقة العقدية المخالفات

 323 ......................................................... :النجوم عبادة: أوالا 

 323 ...................................... :النجوم حركة إلى الحوادث نسبة: ثانياا 

 324 ........................................... :النجوم سجود معنى تحريف: ثالثاا 
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 p: ................................... 320 إبراهيم إلى النجوم علم نسبة: رابعاا 

 329 ......................................... :المخالفة واأللفاظ األقوال: خامساا 

 329 ........................................... :ونحوه كذا، بنوء مطرنا قول -1

 327 ................. :الكونية اآلية هذه في الواردة والضعيفة الموضوعة األحاديث

 327 .............. :التنجيم على «فأمسكوا النجوم ذكرت إذا» حبديث االستدالل -1

 327 ....................................... :العقرح يف والقمر السفر عن النهي -2

 326 .......................................................... اخلامس املبحث

 326 ................................................ والصواعق والربق الرعد

 333 ............................................................ :اللغة في الرعد

 األرع، إىل سووحابة موون أو أخوور  إىل سووحابة موون كهربووائي تفريووغ الر عوود: االصــطالح وفــي
 اهلوواء منواطق يف عاليوة حورارة حتودث الشورارات وهوذه. بوالربق تعورف اراتشور  انبعواث يصحبه
 اهلووواء جليئووات جتعوول احلوورارة وهووذه فجووائي، حنووو علووى املنوواطق تلووك فتتموودد منهووا تنبعووث الوويت
 تصووطدم فإهنوا أكورب، حيول عوون الليئوات تبحوث وبينموا. االجتاهووات كول يف تتطواير أو تتمودد
 333 .... .)(الرعد صوت هلا يكون ضخمة هوائية موجة حمدثة البارد، اهلواء بطبقات بعنف

 333 .............................................................:اللغة في البرق

 النواس يوراه الوذي الوربق وأغلوب. السوماء يف عمالقوة كهربائيوة شورارة البو ر ق: االصطالح وفي
 سوحابة، داخول أيًضوا الوربق حودوث املمكون مون ولكون. األرع وسوطح السوحابة بوني يكوون
 333 .................................... .)( سحابتني بني أو واهلواء، السحابة بني أو

 331 ......................................................... :اللغة في الصواعق

 شوووحنة انفجوووار عووون نووواتا وهوووو الوووربق، ومووويض عوووادة يسوووبقة حووواد دوي: االصـــطالح وفـــي
 331 .................................................. .)(السماء يف كامنة كهربائية

 332 .................... :-والصواعق والبرق الرعد – الكونية لآليات العقدية الدالئل

 332 ............................................................ :اهلل وجود: أوالا 

 333 ........................................................ :الربوبية توحيد: ثانياا 
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 333 ............................................. :والصفات األسماء توحيد: ثالثاا 

 333 .............................................................. :التسبيح -1

 334 .......................................................:األلوهية توحيد: رابعاا 

 330 .................................................. :بالمالئكة اإليمان: خامساا 

 339 .................................................... :بالرسل اإليمان: سادساا 

 339 .................................................:اآلخر باليوم اإليمان: سابعاا 

 337 ....................................................... :بالقدر اإليمان: ثامناا 

 338 ........................................... :واألحكام األسماء مسائل: تاسعاا 

 338 ........................... :االستدالل في والجماعة السنة أهل منهج: عاشراا 

 338 ............................................................. :األمثال ضرب

 343 .... :-والصواعق والبرق الرعد– الكونية اآليات بهذه المتعلقة العقدية المخالفات

 343 .................................... :اآللهة أسلحة أحد البرق أن اعتقاد: أوالا 

 343 ................. :العرب عند والبرق الرعد إله هو )( قزح قوس أن اعتقاد: ثانياا 

 341 ....................................... :المخالفة واألقوال األدعية بعض: ثالثاا 

 342 ................. :الكونية اآلية هذه في الواردة والضعيفة الموضوعة األحاديث

 342 ............................... :السابعة السماء فوق والصواعق والربق الرعد -1

 342 .................................... :اهلل من غضب والصواعق والرعد الربق -2

 343 .......................................................... السادس املبحث

 343 ............................................................. املطـــــــــــر

 343 ............................................................. والربد والثلج

 344 ............................................................ :اللغة في المطر

 املطوور قطوورات وتتشووكل. املتسوواقطة املوواء قطوورات أشووكال موون شووكل املطوور: االصــطالح وفــي
 واملطور الليود مثل التساقط أشكال تنصهر عندما أو السحب، يف املاء قطريات تتحد عندما
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 املداريوة املنواطق يف التسواقط ويكوون العامل، أحناء معظم على األمطار وتسقط. والبو ر د الثلجي
 العوووامل يف األخووور  األمووواكن بعوووض ويف النوبيوووة املتجمووودة القوووارة يف أموووا. أمطوووار شوووكل علوووى
 344 .........................................................ثلًجا التساقط فيكون

 340 ............................................................. :اللغة في الثلج

وود موواء الووثلا: االصــطالح وفــي  درجووة إىل امليوواه حوورارة درجووة توونخفض عنوودما يتكووون متجم 
 الليووود، ويعووود. املبتلوووة واألرصوووفة والشووووارع واألهنوووار، البحوووريات، أسوووطح علوووى املئويوووة الصوووفر
 340 ............................... .)(الثلا من صورًا والبو ر د والصقيع، الثلجي، واملطر

 340 ............................................................. :اللغة في البرد

 أو كرويووة، جليديووة كتوول شووكل علووى السووماء موون ينوولل جاموود مطوور البو وور دُ : االصــطالح وفــي
 حبووة حجووم بووني الكتوول، هووذه حجووم ويوورتاوح. الووربد حووب   الكتوول هووذه وُتسوومى منتظمووة، غووري

 340 ....................... .)(ذلك من أكرب يكون أن وميكن الربتقالة، وحجم البازالء،

 347 ...................... :)(-والبرد والثلج المطر – الكونية لآليات العقدية الدالئل

 347 ............................................................ :اهلل وجود: أوالا 

 348 ........................................................ :الربوبية توحيد: ثانياا 

 303 ............................................. :والصفات األسماء توحيد: ثالثاا 

 303 .......................................................... :الرحمة صفة -1

 301 ............................................................ :اهلل حكمة -2

 301 ............................................................ :العلو صفة -3

 302 ............................................. :االختيارية الفعلية الصفات -4

 302 .......................................................:األلوهية توحيد: رابعاا 

 303 ................................................................ :التبرك -1

 304 .................................................. :بالمالئكة اإليمان: خامساا 

 304 .................................................... :بالرسل اإليمان: سادساا 

 300 .................................................:اآلخر باليوم اإليمان: سابعاا 
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 300 ....................................................... :بالقدر اإليمان: ثامناا 

 309 ..................................................... :بالغيب اإليمان: تاسعاا 

 309 ........................................... :واألحكام األسماء مسائل: عاشراا 

 307 ............................................... :الذنوب تكفير عشر الحادي

 308 ...................... :االستدالل في والجماعة السنة أهل منهج: عشر الثاني

 308 ............................................................. :األمثال ضرب

 393 ........ :-والبرد والثلج المطر– الكونية اآليات بهذه المتعلقة العقدية المخالفات

 393 ............................................. :الكواكب إلى المطر نسبة: أوالا 

 393 ............................. :المادية األسباب على المطر احتباس قصر: ثانياا 

 391 ......................... ":بربه عهد حديث" المطر عن n قوله تحريف: ثالثاا 

 393 ................. :نيةالكو  اآلية هذه في الواردة والضعيفة الموضوعة األحاديث

 393 ............................................. :اهلل طاعة بسب بالليل املطر -1

 393 ........................................ :والربق املطر إىل اإلشارة عن النهي -2

 394 ............................................................ السابع املبحث

 394 ............................................................. والرياح الريح

 390 ............................................................. :اللغة في الريح

 399 ........................................................... :االصطالح وفي

 398 ................................ :-والرياح الريح – الكونية لآلية العقدية الدالئل

 396 ........................................................ :الربوبية توحيد: أوالا 

 373 ............................................. :والصفات األسماء توحيد: ثانياا 

 373 ............................................................... :الرحمة صفة

 371 ....................................................... :األلوهية توحيد: ثالثاا 

 374 ...................................................... :بالرسل اإليمان: رابعاا 
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 379 ............................................... :اآلخر باليوم اإليمان: خامساا 

 379 ..................................................... :بالقدر اإليمان: سادساا 

 377 ........................................... :واألحكام األسماء مسائل: سابعاا 

 377 ............................. :االستدالل في والجماعة السنة أهل منهج: ثامناا 

 378 ............................................................. :األمثال ضرب

 376 ................ :-والرياح الريح – الكونية اآلية بهذه المتعلقة العقدية المخالفات

 376 ........................................................... :الريح سب: أوالا 

 376 ........................ :للريح المولود في واألنوثة الذكورة حصول نسبة: ثانياا 

 383 ................. :الكونية اآلية هذه في الواردة والضعيفة الموضوعة األحاديث

 383 .......................................... :الثانية األرع من مسخرة الريح -1

 383 ...................................:النار من والشمال النة من النوح ريح -2

 383 ........................................................................ تمهيد

 384 .................................................. األرض حركة: األول المبحث

 384 ........................................................... :اللغة في األرض

 384 ........................................................... :االصطالح وفي

 388 ................................ :-األرض حركة – الكونية لآلية العقدية الدالئل

 386 .............................................................. :األرض ثبات

 363 ............................................................ :اهلل وجود: أوالا 

 363 ........................................................ :الربوبية توحيد: ثانياا 

 364 ............................................. :والصفات األسماء توحيد: ثالثاا 

 364 ................................................................ :التنزيه -1

 k: .................................................. 360  هلل الكالم صفة -2

 360 .......................................................:األلوهية توحيد: رابعاا 

 369 ............................................... :اآلخر باليوم اإليمان: خامساا 
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 367 ..................... :-األرض – الكونية اآلية بهذه المتعلقة العقدية المخالفات

 368 ................. :الكونية اآلية هذه في الواردة والضعيفة الموضوعة األحاديث

 368 ............................. :واألرع السماء تستمسك مل ينام اهلل كان لو -1

 366 ............................................................ الثاني املبحث

 366 .................................................. الــــجــــــبــــــــــال

 433 ............................................................... :اللغة في الجبل

 433 ........................................................... :االصطالح وفي

 434 ...................................... :-الجبال – الكونية لآلية العقدية الدالئل

 430 ............................................. :والصفات األسماء توحيد: أوالا 

 430 ................................................................. :التنزيه-1

 430 ....................... :وتعالى سبحانه لربهم المؤمنين ورؤية التجلي صفة -2

 437 ....................................................... :األلوهية توحيد: ثانياا 

 438 .................................................................. :الخشوع

 436 .................................................... :بالمالئكة اإليمان: ثالثاا 

 436 ...................................................... :بالكتب اإليمان: رابعاا 

 413 .................................................... :بالرسل اإليمان: خامساا 

 411 ............................................... :اآلخر باليوم اإليمان: سادساا 

 412 ...................................................... :بالقدر اإليمان: سابعاا 

 413 ............................. :االستدالل في والجماعة السنة أهل منهج: ثامناا 

 413 ............................................................. :األمثال ضرب

 414 ........................................... :واألحكام األسماء مسائل: تاسعاا 

 410 ..................... :-الجبال – الكونية اآلية بهذه المتعلقة ةالعقدي المخالفات

 419 ................. :الكونية اآلية هذه في الواردة والضعيفة الموضوعة األحاديث
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 417 ........................................................... الثالث املبحث

 417 ............................................ والرباكني واخلسوف الزالزل

 418 .............................................................. :اللغة في الزلزال

 418 ........................................................... :االصطالح وفي

 418 .......................................................... :اللغة في الخسف

 416 ........................................................... :االصطالح وفي

 423 ................ :-والبراكين والخسوف الزالزل – الكونية لآليات العقدية الدالئل

 421 ........................................................ :الربوبية توحيد: أوالا 

 422 ............................................. :والصفات األسماء توحيد: ثانيا

 422 .......................................................... :الرحمة صفة -1

 423 ................................................................ :العدل -2

 423 ....................................................... :األلوهية توحيد: ثالثاا 

 420 ...................................................... :بالرسل اإليمان: رابعاا 

 429 ............................................... :اآلخر باليوم اإليمان: خامساا 

 429 ..................................................... :بالقدر اإليمان: سادساا 

 428 :-والبراكين والخسوف الزالزل– الكونية اآليات بهذه المتعلقة العقدية المخالفات

 428 ................................. :تعالى اهلل غير آلهة للبراكين أن اعتقاد: أوالا 

 الطبيعـة إلـى -والبـراكين والخسـوف الـزالزل – الكونية اآليات هذه حدوث نسبة: ثانياا 
 428 ......................................................... :الخرافات بعض أو

 431 ............................................................ الرابع املبحث

 431 .................................................... واألنهــــار البحــــار

 432 ............................................................ :اللغة في البحر

 432 ........................................................... :االصطالح وفي
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 432 ............................................................. :اللغة في النهر

 433 ........................................................... :االصطالح وفي

 430 ............................ :-واألنهار البحار – الكونية لآليات العقدية الدالئل

 439 ........................................................ :الربوبية توحيد: أوالا 

 438 ............................................. :والصفات األسماء توحيد: ثانياا 

 438 .......................................................... :العلم -1

 436 .................................................... :الكالم صفة -2

 443 ....................................................... :األلوهية توحيد: ثالثاا 

 442 ................................................................ :القسم -1

 442 ...................................................... :بالرسل اإليمان: رابعاا 

 444 ............................................... :اآلخر باليوم اإليمان: خامساا 

 440 ...................................................... :بالقدر اإليمان سادساا 

 449 ................................................. :اإليمان على مسائل: سابعاا 

 449 ............................................................ :السيئات تكفير

 447 ............................................................... :الجن: ثامناا 

 447 ............................ :االستدالل في والجماعة السنة أهل منهج: تاسعاا 

 447 ............................................................. :األمثال ضرب

 446 ........... :-واألنهار البحار – الكونية اآليات بهذه المتعلقة العقدية المخالفات

 446 ............................... :المبتدعة األدعية ببعض البحر تخصيص: أوالا 

 أدعيووة ختصوويص – واألهنووار البحووار – الكونيووة اآليووات هبووذه املتعلقووة العقديووة املخالفووات موون
 446 .................................. :فيه والذي البحر، دعاء ومنها بالبحر، خاصة

 401 ................. :الكونية اآلية هذه في الواردة والضعيفة الموضوعة األحاديث

 401 ..................................... .أهلها يغرق أن البحر استأذن حديث -1
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 ثوالث يشورف والبحور إال ليلوة مون موا»: قوال n اهلل رسوول أن: z اخلطواح بن عمر عن
 k»)(. ....................... 401 اهلل فيكفه عليهم، ينفضخ أن اهلل يستأذن مرات،

 401 .................................................. .للبحر اهلل كالم حديث-2

 يوا: بالشوام الوذي للبحور فقوال البحر، كلم تعاىل اهلل أن»: n النيب عن z هريرة أيب عن
 ويهللووين وحيمودوين يسوبحوين عبوادا فيوك حامول املواء مون فيوك فوأكثرت خلقتوك قود إمنوا حبر

 ظهوورك، علووى أمحلهووم إين: اهلل قووال أغوورقهم،: قووال هبووم؟ صووانع أنووت فمووا وميجوودوين ويكووربوين
 هبووم؟ صوانع أنووت فموا ذلوك، مثوول: بواليمني الووذي للبحور قوال مث. نواحيووك يف بأسوك وأجعول
: اهلل قووال أضووالعي، وبووني بطوو  يف فووأمحلهم معهووم، وأكووربك وأهلووك وأمحوودك أسووبحك: قووال

 401 .................................. .)(«والطيب باحللية اآلخر البحر على أفضلك

 401 ........................................................ .جهنم هو البحر -3

 ليعلووى، قووالوا ،«جهوونم هووو البحوور»: قووال n النوويب أن أبيووه، عوون ،z أميووة بوون يعلووى عوون

 والووووذي ال، »: قووووال )(ژڌ  ڍ  ڍ  ڇژ: يقووووول k اهلل أن توووورون أال: فقووووال
 حووىت قطوورة منهووا يصوويب  وال ،k اهلل علووى أعوورع حووىت أبوودا أدخلهووا ال بيووده، يعلووى نفووس
 k»)(. ........................................................... 401 اهلل ألقى

 402 .............................. .حبر النار وحتت نار، البحر حتت إن -3

 402 ........................... :البحر شهداء أرواح قبض k اهلل توي -4

 403 .......................................................... اخلامس املبحث

 403 .................................................... والنهـــار الليــــــل

 404 ...................................................... :اللغة في والنهار الليل

 404 ........................................................... :االصطالح وفي

 400 .............................. :-والنهار الليل – الكونية لآليات العقدية الدالئل

 409 ........................................................ :الربوبية توحيد: أوالا 

 408 ............................................. :والصفات األسماء توحيد: ثانياا 



695 
 00البحار واألنهار : المبحث الرابع 00

 

 408 .................................................................. :العلم-1

 408 ............................................................. :العلو صفة-2

 406 ..................................................... :وبسطها اليد صفة -3

 406 ........................................................... :النزول صفة -4

 493 ....................................................... :األلوهية توحيد: ثالثاا 

 491 ............................................................. :االستعاذة -1

 492 ................................................................ :القسم -2

 493 .................................................. :بالمالئكة اإليمان: خامساا 

 494 ................................................... :بالكتب اإليمان: سادساا 

 490 ..................................................... :بالرسل اإليمان: سابعاا 

 499 ..................................................:اآلخر باليوم اإليمان: ثامناا 

 498 ........................................... :واألحكام األسماء ائلمس: تاسعاا 

 496 ............... :-والنهار الليل– الكونية اآليات بهذه المتعلقة العقدية المخالفات

 473 ................. :الكونية اآلية هذه في الواردة والضعيفة الموضوعة األحاديث

 473 .............. .الدنيا السماء إىل شعبان من النصف ليلة k اهلل نلول اعتقاد -1

 471 .......................................................... السادس املبحث

 471 ................................................... واملــــوت احليــــــاة

 472 ................................................... :اللغة في والموت الحياة

 472 ........................................................... :االصطالح وفي

 477 ............................ :-والموت الحياة – الكونية لآليات العقدية الدالئل

 476 ............................................................ :اهلل وجود: أوالا 

 483 ........................................................ :الربوبية توحيد: ثانياا 

 482 ............................................. :والصفات األسماء توحيد: ثالثاا 
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 482 .............................................................. :التسبيح -1

 483 ................................................................. :العلم -2

 484 ..................................................... :والمميت المحيي -3

 480 ................................................................... :اليد-4

 489 ................................................................. :التردد-5

 489 .......................................................:األلوهية توحيد: رابعاا 

 488 .......................................................... :التوحيد فضل-1

 488 ............................................................. :االستعاذة -2

 486 .................................................. :بالمالئكة اإليمان: خامساا 

 463 ................................................... :بالكتب اإليمان: سادساا 

 461 ..................................................... :بالرسل اإليمان: سابعاا 

 463 ..................................................:اآلخر باليوم اإليمان: ثامناا 

 469 ...................................................... :بالقدر اإليمان: تاسعاا 

 467 ........................... :االستدالل في والجماعة السنة أهل منهج: عاشراا 

 467 ........................................................ :األمثال ضرب -1

 467 ............................................. :الشرعية األلفاظ استخدام -2

 468 ....................................:واألحكام األسماء مسائل: عشر الحادي

 033 ............... :-والموت الحياة – الكونية اآليات بهذه المتعلقة العقدية القوادح

 033 .............................................. :الموت بعد الحياة إنكار: أوالا 

 033 ....................................... :الدهر إلى واإلماتة اإلحياء نسبة: ثانياا 

 031 .......................................... :عدمي أمر الموت بأن القول: ثالثاا 

 031 ......................................... :القيامة يوم الموت ذبح إنكار: رابعاا 

 033 ................. :الكونية اآلية هذه في الواردة والضعيفة الموضوعة األحاديث

 034 ............................................................ السابع املبحث
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 034 ........................................................... الـــنـــــــــوم

 030 ............................................................. :اللغة في النوم

 030 ........................................................... :االصطالح وفي

 039 ........................................ :-النوم – الكونية لآلية العقدية الدالئل

 037 ............................................................ :اهلل ودوج: أوالا 

 038 ........................................................ :الربوبية توحيد: ثانياا 

 036 ............................................. :والصفات األسماء توحيد: ثالثاا 

 k: .......................................... 036 اهلل عن والنوم الِسنة نفي-1

 013 ................................................. :المنام في kاهلل رؤية-2

 011 .......................................................:األلوهية توحيد: رابعاا 

 012 .................................................. :بالمالئكة اإليمان: خامساا 

 013 .................................................... :بالرسل اإليمان: سادساا 

 013 ...................................... :قلوبهم تنام وال أعينهم تنام األنبياء-1

 013 ................................................ :المنام في n النبي رؤية-2

 014 ...................................................... :وحي األنبياء رؤيا -3

 014 ......................................................... :الصالحة الرؤيا-4

 010 .................................................:اآلخر باليوم اإليمان: سابعاا 

 019 ....................................................... :الشيطان صفة: ثامناا 

 018 ........................ :-النوم– الكونية اآلية بهذه المتعلقة العقدية المخالفات

 018 ....................................................... :تعبداا  النوم ترك: أوالا 

 018 ...................................... :األحكام في الرؤى على االعتماد: ثانياا 

 023 ................. :الكونية اآلية هذه في الواردة والضعيفة الموضوعة األحاديث

 023 ............................... اهلل؟ ينام هلp:  موسى نفس يف وقع ما-1

 023 ............................................ :قلبه ينام وال عيناه تنام الدجال-2
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 021 ........................................................... الثامن املبحث

 021 ........................................................ الــــنـــــبــــات

 022 ........................................................... :اللغة في النبات

 022 ........................................................... :االصطالح وفي

 024 ...................................... :-النبات – الكونية لآلية العقدية الدالئل

 020 ........................................................ :الربوبية توحيد: أوالا 

 027 ..................................................................... :البركة

 027 ............................................. :والصفات األسماء توحيد: ثانياا 

 028 .............................................................. :اهلل كالم-1

 028 ............................................................... :التسبيح-2

 026 ....................................................... :األلوهية توحيد: ثالثاا 

 033 .................................................... :بالمالئكة اإليمان: رابعاا 

 031 ................................................... :كتببال اإليمان: خامساا 

 032 .................................................... :بالرسل اإليمان: سادساا 

 033 .................................................:اآلخر باليوم اإليمان: سابعاا 

 039 ....................................................... :بالقدر اإليمان: ثامناا 

 037 ...................................................... :الصحابة منزلة: تاسعاا 

 038 ........................... :االستدالل في والجماعة السنة أهل منهج: عاشراا 

 038 ............................................................. :األمثال ضرب

 043 ....................................:واألحكام األسماء مسائل: عشر الحادي

 042 ...................... :-النبات – الكونية اآلية بهذه المتعلقة العقدية المخالفات

 042 .............................................. :)(بالزارع k اهلل تسمية: أوالا 

 043 ......................................... :األشجار سجود معنى تحريف: ثانياا 
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 044 ........................................................... التاسع املبحث

 044 ......................................................... األمــــــــــراض

 040 ........................................................... :اللغة في المرض

 040 ........................................................... :االصطالح وفي

 048 ........................................................ :الربوبية توحيد: أوالا 

 046 ............................................. :والصفات األسماء توحيد: ثانياا 

 046 ..................................................... :اهلل عن الشر نفي -1

 046 ................................................................. :العلو -2

 003 ............................................................... :الشافي -3

 003 ............................................................... :الطبيب -4

 001 ....................................................... :األلوهية توحيد: ثالثاا 

 001 ................................................................. :التوكل-1

 002 ................................................................ :الدعاء -2

 003 .................................................... :بالمالئكة اإليمان: رابعاا 

 003 .................................................... :بالرسل اإليمان: خامساا 

 004 ............................................... :اآلخر باليوم اإليمان: سادساا 

 004 ...................................................... :بالقدر اإليمان: سابعاا 

 009 ..................................................... :التفرق عن النهي: ثامناا 

 008 .................... :-األمراض – الكونية اآلية بهذه المتعلقة العقدية المخالفات

 008 ........................... .«تعدني فلم مرضت»: حديث معنى تحريف: أوالا 

 006 ......................................................... :المرض سب: ثانياا 

 006 ............... :عالج له ليس المرض هذا بأن والقول اهلل روح من اليأس: ثالثاا 

 091 ............................................................ السابع الفصل
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 091 ............................................................ الكونية اآليات

 091 ................................................. الساعة بأشراط املتعلقة

 092 ........................................................................ تمهيد

 092 ......................................................... :اللغة في واألشراط

 092 ........................................................... :االصطالح وفي

 092 .............................................. :الكبرى الساعة أشراط: األول

 092 ............................................ :الصغرى الساعة أشراط: والثاني

 093 ................................ :التلقي بمصادر متعلقة ضوابط: األول القسم

 093 .............................. :االستدالل بمنهج متعلقة ضوابط: الثاني القسم

 094 ............. :الواقع على النص بتنزيل يقوم بمن متعلقة ضوابط: الثالث القسم

 094 ................ :عليها المنزل والوقائع بالحوادث متعلقة ضوابط: الرابع القسم

 090 .............................................................. األول املبحث

 090 ................... الصغرى الساعة بأشراط املتعلقة الكونية اآليات

 099 ....................................................... الطاعون: األول المطلب

 099 ...................................................... :المعاصرين عرف وفي

 098 .................................. :-الطاعون – الكونية لآلية العقدية الدالئل

 أن وحيوث ،)(عموموا لألموراع العقديوة الودالئل ذكور سوبق وقد األمراع، من مرع الطاعون
 098 .... .خصوصا به املتعلقة الدالئل ذكر فسيتم الصغر  الساعة بأشراط تعلق للطاعون

 098 .....................................................:بالمالئكة اإليمان: أوالا 

 098 ....................................................... :بالرسل اإليمان: ثانياا 

 073 ........................................................ :القدر اإليمان: ثالثاا 

 071 ............................................ :واألحكام األسماء مسائل: رابعاا 

 071 ................................................................... :الشهادة
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 073 .............................................. الحجاز نار ظهور: الثاني المطلب

 077 .................................................. الزالزل كثرة: الثالث المطلب

 078 ............................................... )(الخسف ظهور: الرابع المطلب

 076 ....................................................... :البدع بأهل الخسف

 083 ................................................ األهلة انتفاخ: الخامس المطلب

 082 ............................. وأنهاراا  )( مروجاا  العرب أرض عود: السادس المطلب

 080 ....................................... النبات وقلة المطر كثرة: السابع المطلب

 087 ............................................................ الثاني املبحث

 087 ..................... الكربى الساعة بأشراط املتعلقة الكونية اآليات

 088 ....................... -اهلل بإذن- الدجال المسيح مع يكون ما: األول المطلب

 063 ........................................... :الدجال مع الذي القمح عن -1

 061 ........................................... :تمطر أن السماء الدجال أمر-2

 062 ............................................. الثالثة الخسوفات: الثاني المطلب

 064 ....................................................... الدخان: الثالث المطلب

 067 ....................................... مغربها من الشمس طلوع: الرابع المطلب

 932 ...................................... الناس تحشر التي النار: الخامس المطلب

 934 ....................... المؤمنين أرواح تقبض التي الطيبة الريح: السادس المطلب

 930 ............................................................ الثامن الفصل

 930 ................................ القيامة بيوم املتعلقة الكونية اآليات

 939 ........................................................................ تمهيد

 913 ....................................... السماوية الكونية اآليات: األول المبحث

 913 ............................................................ :السماوات -1

 913 ............................................................ :السماء طي أما
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 914 ..................................................... المهل؟ يكون كيف أما

 919 ....................................................... :والقمر الشمس -2

 916 ..................................................... :والكواكب النجوم -3

 921 ........................................ األرضية الكونية اآليات: الثاني المبحث

 921 ............................................................... :األرض -1

 927 ............................................................... :الجبال -2

 933 ................................................................ :البحار -3

 930 ....................................................................... الخاتمة

 937 ..................................................................... التوصيات

 938 .......................................................... العامة الفهارس

 936 فهرس املصادر واملراجع -1 
 973 املوضوعات فهرس -2
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